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…Від духовних потреб дитини - до

 реальних можливостей закладу…

Значна і змістовна виховна робота проводиться в обласному комплексі, 

в основу якої покладено Програму виховної роботи з учнями 5-11 класів «Я –  

особистість», створену у відповідності з державною Програмою «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», затвердженої наказом МОН.

Педагогічний колектив гімназії має на меті дати своїм вихованцям основи 

етичної культури, сформувати у дітей потребу, готовність відчувати і творити красу 

у житті, а також розвивати і розкривати творчі здібності гімназистів.

У позакласній виховній роботі плідно співпрацюють вчителі-предметники, 

вихователі, педагоги-хореографи. Результатом такої співпраці є традиційні 

загальногімназійні заходи, при підготовці та проведенні яких  особливо 

розкриваються талант та творчі здібності учнів

Уся виховна робота у класних колективах будується з урахуванням 

індивідуальних здібностей, інтересів, потреб учнів. Тому всі вихователі намагаються 

скоординувати роботу так, щоб виховною роботою охопити весь контингент учнів, 

залучити до проведення заходів якомога більше дітей.

Яскравою сторінкою в художньо-естетичному вихованні учнів є вокальна та 

хорова діяльність. 

У комплексі розроблений і практично реалізується план спільної дії з 

Кіровоградською обласною філармонією, «Дитячою філармонією», Комунальним 

закладом «Кіровоградський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені М.Л.Кропивницького», музеями та бібліотеками міста.

За значний внесок в освітній діяльності та вагомий внесок у створенні гідного 

міжнародного іміджу України й сприянні її інтеграції в Європейський і світовий 

економічний простір комплекс нагороджено дипломом та пам’ятною медаллю 

як домінант альманаху «Золота книга української еліти (2001 р.), срібною 

відзнакою альманаху «Діловий імідж України» (2005 р.), дипломом лауреата 

Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України - 2006» у номінації «Школа 

шкіл», золотою відзнакою альманаху «Флагман сучасної освіти України» (2008 р.), 

золотою відзнакою альманаху «Діловий імідж України» (2009-2010, 2012 рр.) 

та дипломи І ступеня Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті»  

(2015-2016 рр.).

Отже, комплекс є осередком виховання справжньої духовності, плекання 

творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-

естетичною культурою.
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З думкою про мир і Україну цьогоріч 

розпочався першовересень. І те, що ми 

маємо можливість спокійно проводити це 

свято, завдячуємо нашим безстрашним 

воїнам – захисникам України. На 

превеликий жаль, рік тому, виконуючи свій 

військовий обов’язок, загинув наш випускник 

Волкотруб В.Ю, якому 29 травня 2015 року 

була відкрита пам’ятна дошка на фасаді 

закладу. Хвилиною мовчання учні вшанували 

загиблих за незалежність країн.

Як завжди, важливий навчальний рік 

для 11-класників, які стоять перед вибором 

важливої професії. Але особливо важливий 

для новоприбулих п’ятикласників та 

обласних десятих класів.

Зі словами вітання до учнів та вчителів 

звернувся директор облкомплексу, 

народний артист України, професор А.Є.Коротков та гості свята: 

начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадмінстрації Таборанський В.П. та протоієрей, настоятель 

Благовіщенського храму отець Євгеній.

Почесні гості подякували адміністрації гімназії та педагогічному 

колективу за високі минулорічні показники із зовнішнього незалежного 

оцінювання та побажали подальших творчих успіхів у справі навчання 

та виховання підростаючого покоління гімназистів. На адресу закладу 

З думкою про мир 
і Україну
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були сказані теплі слова вдячності 

від випускників та батьків. Побажання 

директора та завуча, хореографічні та 

вокальні композиції налаштували учнів 

на плідну працю протягом навчального 

року. 

Із благословенням отця Євгенія 

пролунали звуки першого дзвоника і діти 

в гарному настрої розійшлися по класах 

на перший урок «Ми – нація єдина!».

З думкою про мир 
і Україну
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Один раз у рік, у найпрекраснішу пору, коли ше-
лестить падолистом осінь, у лузі снує мереживо ба-
биного літа, а над землею пломеніють різнобарв-
ні квіти, наші вчителі приймають поздоровлення зі 
своїм професійним святом від своїх учнів. Один за 
одним виходили вони на сцену, аби через слово, 
пісню, запальний танок привітати їх.

Міські 11-класники розпочали концертну про-
граму, майстерно виконавши зворушливий вальс. 
Під фінал вони виконали хореографічну компози-
цію  (перетворившись на зухвалих бешкетників) 
«Діти йдуть до школи».

Розкішний дует у складі Влада Дорошенка та 
третьокурсниці педуніверситету Катерини Алдо-
шиної гармонійно вписався в програму святкового 
концерту.

Учні школи мистецтв, як завжди, були непере-
вершеними. Щирими оплесками зустрічали і про-

воджали глядачі елегантних хлопчиків, які говорили проникливі слова на 
адресу усіх учителів, а також виконавців надзвичайно милої хореогра-
фічної композиції «Дитячі пустощі».

Родзинкою свята став Всеволод Амброс з 10-Б. Після щирих вітальних 
слів однокласників, його «Вальсуючий акордеон» заполонив усіх.

Піаністка Поліна Івасик із 10-В чудово виконала складний твір – «Вальс» 
Георгія Свиридова.

Як завжди, прикрасою кожного концерту є хореографічні номери.
Наймолодші гімназисти впевнено ви-

конали жартівливу хореографічну ком-
позицію на пісню групи «Тік» «Учителька 
нашого мікрорайону», а по-дитячому 
щиро, правдиво привітали своїх учителів 
учні 6-го класу. Їхнє вітання мало кра-
сиву назву «Вам, любі вчителі». Яскраву 
композицію «Бременські музиканти» 
злагоджено виконали запальні семи-
класники.

Дев’ятикласники вітали своїх учителів 

Учителю! Ти в серці назавжди
в осінніх барвах і духмяних квітах
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серйозною навіть філософською композицією «Я хотів би змінити світ».
Міські десятикласники цього року почували себе майже дорослими : вони 

виконували «Танго».
Відчувалася, жагучість, навіть пристрасть… А загалом – вони були просто 

красиві!
Обласний універсальний 11-Г теж заявив про себе з боку хореографії. «Твіст» 

у виконанні милих дівчат виглядав дуже пристойно.
Незабутньою була «Буфонада» у виконанні 11-Б. Також всіх порадувала тала-

новита саксофоністка Анна Руднік.
Під фінал звучала одна з улюблених композицій гуманітарного 11-В – «Сад-ви-

ноград». Ці, безперечно, талановиті наші випускники підкорюють своєю безпо-
середністю, відкритістю, щирістю, чесністю і при цьому демонструють високий 
художній рівень. 

Із великим бажанням привітати своїх вчителів вперше виходили на сцену учні 
універсального 10-Г – Людмила Мокряк та вокальний ансамбль.

Фінал святкового концерту був красивий і яскравий. Учні 6 і 8 класів виконали 
хореографічну композицію «Діти сонця». Це було по-сонячному світло, і по-дитя-
чому щиро та правдиво.

Як завжди, всі мали змогу переглянути відеокліп про вчителів, який підготував 
наш технічний центр.

На святі була присутня голова обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки України С.Л.Скалько, яка  привітала зі святом. 

Директор облкомплексу, народний артист України, професор А.Є.Коротков 
подякував учням, вихователям, педагогам-хореографам за підготовку святково-
го концерту та побажав святкового настрою, шани, любові та визнання своїх уч-
нів.

Учителю! Ти в серці назавжди
в осінніх барвах і духмяних квітах
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Осінь… Сонце поволі сідає за обрій. Крізь його 
проміння дихає осіння прохолода. Золотиться листя 
на деревах і важніє гілля його стиглістю.

Осінь, як величава Королева крокує світом. При-
йшла вона і до нас у заклад. Зустрічали ми її на «Осін-
ньому вернісажі» врочисто та велично: піснею і тан-
цем, словами величальними, дійствами змістовними.

Отож, не зраджуючи традиціям, учні 5-9, 10-А, 
11-А класів підготували розповідь про золоту осінь, її 
дари. Глядачі переглянули хореографічні композиції 
«Осінь», «Косарі», «Ішло дівча лучками»; побували на 
ярмарку, вечорницях, сватанні та весіллі. 

Учні обласних класів підготували, як завжди, різно-
манітні програми.

Мандрівний філософ 10-Б хоч і був у пошуках ща-
стя, але нарешті знайшов його в Україні.

Гуманітарний 10-В вже з перших днів навчання зро-
зумів, що в гімназії життя – як казка.

10-Г зазирнув у дитинство, але швидко зрозумів: воно закінчилося і 
юність поманила у свої чарівні тенета.

Майбутні випускники фізико-математичного 11-Б побували у «місті 
здійснених мрій» – Єлисаветграді, в якому організували міжгалактичний 
фестиваль. 

В 11-Г гімназійне життя швидкоплинним калейдоскопом прокрутилося 
на уроках, гуртожитку. За одну мить вони згадали всі свої права і обов’яз-
ки.

Завершив програму 11-В програмою «16-й осінній квартал».
Влучні жарти над собою, вихователями і вчителями, високопрофесій-

ний спів переконали – це вже готова до самостійного життя молодь, за 

Осінній
вернісаж
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якою майбутнє.
Вражало все: змістовні сценарії, вдало піді-

брані костюми, а головне – прекрасні «артисти», 
які при величезній допомозі та підтримці вихова-
телів, педагогів-хореографів, викладача музики 
і співу, фахівців технічного центру на всі 100 роз-
крили свої творчі здібності.

Випускники минулих років, яких, як завжди, 
приїхало багато, щиро заздрили учням (бо ще 
можуть насолоджуватися гімназійним життям) та 
бажали усіляких гараздів. А Олександр Ліпко з 
Анною Гавриленко подарували хореографічну 
композицію.

Гостя свята Людмила Таран подарувала піс-
ню «Може».

Учасники дійства почули схвальні відгуки від 
директора облкомплексу, народного артиста 
України, професора Анатолія Єгоровича Корот-
кова.

Осінній
вернісаж
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Святий Миколай,
до нас у гості завітай!

19 грудня – День святителя 
Миколая, архієпископа Мир 
Лікійських, чудотворця.

У сьогоднішніх умовах, коли 
світ стає все більш жорстоким 
і егоїстичним, образ святителя 
Миколая служить нагадуван-
ням, що тільки милосердя і лю-
бов до ближнього можуть бути 
правильною відповіддю на всі 
світові проблеми і життєві не-
гаразди. День пам’яті Миколи 
чудотворця - це свято любові і 
милосердя.

Миколай чудотворець ві-
домий як умиротворитель во-
рогуючих, рятівник від смерті 
і захисник несправедливо за-

суджених. Він вважається покровителем моряків, купців, мандрівників і 
дітей, з якими найбільше в народі пов’язано ім’я цього святого.

Традиційно у цей день у нашому закладі панує особлива атмосфера, 
всі заздалегідь готуються до свята, напередодні отримали  подарунки 
(теплі шапочки з шарфами) від Голови обласного осередку громадської 
організації Всеукраїнської екологічної ліги Віталія Приходька.

Ведучі свята Неля Мазур, Альона Велика, Євген Циганко, Єлизавета 
Жилінчук, Олесь Поліщук нагадали присутнім легенди та перекази про 
Миколая.

Учні «задобрили» святого веселими піснями та танцями. Але особливо 
звучала пісня «Україна – це ти», нагадуючи усім, ми – частина рідної зем-



ВИХОВНА РОБОТА В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 13

Святий Миколай,
до нас у гості завітай!

лі, і своєю любов’ю та відданістю можемо 
зберегти її.

Наприкінці свята усі присутні разом із 
хором виконали пісню «Ой хто, хто, Мико-
лая любить» та отримали подарунки від 
адміністрації облкомплексу. Бажаним го-
стем був син нашого випускника, який за-
гинув під час АТО Ігор Волкотруб, який теж  
отримав подарунок.
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Та прийдуть до тебе три празники в гості:
Що перший же празник – Святеє Різдво,

А другий же празник – Святого Василя,
А третій же празник – Святе Водохреще…

Новий рік. Різдво. Ці свята для всіх нас і кожного 
зокрема. Починались Різдвяні свята 7 січня святом 
Різдва Христового, а закінчувалися 19 січня на Во-
дохреща. Вступаючи в Новий відлік часу, ми маємо 
освятитися найкращими почуттями, побажати одне 
одному щастя, здоров’я, мирного голубого неба 
над оселею, статків і злагоди в родині. Саме таки-
ми спонуками і була просякнута світська обрядо-
вість зустрічі Нового року в Україні: горщиком куті на 

покуті, щедрим житнім засівом сусідської домівки, величальною щедру-
вальницькою піснею на честь господаря й господині та їх діточок.

Лише тоді, коли ми повернемося до своїх духовних джерел, яскравий 
світ новорічної ялинки стане справжнім святом в оселі, запам’ятається на 
все життя нам і нашим дітям. Від того, як ми шануватимемо своїх предків, 
свої кращі традиції, залежатиме наша духовність, наша цивілізованість і 
майбутнє нашої родини, рідної України.

Щороку ми намагаємося долучитися до животворних джерел народ-
них звичаїв і обрядів.

23 грудня 2015 року учнями 5-9 класів, 24, 25 грудня учнями 10-11 класів 
для гостей, вчителів, батьків, учасників АТО  проведено театралізоване 
дійство «Небо ясні зірки вкрили».

Глядачі мали змогу побувати на Андріївських вечорницях у 10-В,  
10-А класах, Святій вечері, на яку запросили учні 10-Г, 11-Г класів; пе-

реглянути вертеп у виконанні 11-Б, 11-Г; отримати насолоду від виконання 
різдвяних пісень 11-В класом та хореографічних постановок 10-А, 11-А, 
11-Г класами; похизуватися Маланкою та Василем на Щедрий вечір у 

Небо ясні 
зірки вкрило



ВИХОВНА РОБОТА В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 15

10-Б класі та почути віршувальників з най-
кращими побажаннями. 

Перший заступник голови Кіровоград-
ської ОДА С.П. Коваленко побажав усім 
присутнім міцного здоров’я, благополуч-
чя, мирного неба над головою та вручив 
учням солодкі подарунки від Кіровоград-
ської ОДА.

Директор облкомплексу, народний 
артист України, професор А.Є.Коротков 
подякував учням за прекрасне дійство та 
побажав успіхів у навчанні у новому році. 

Небо ясні 
зірки вкрило
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Неспокійному і  спокійному, підступному і відда-
ному, нерозділеному і взаємному, гіркому і солодко-
му, вічному коханню щороку присвячена шоу-про-
грама у нашому закладі.

Хореографічна композиція на пісню Святослава 
Вакарчука «Така, як ти» задала тон шоу.

Але, звичайно, головне в програмі – це її учас-
ники. У чарівних дівчат: Анни, Анастасії, Іоанни, 
Людмили та привабливих юнаків: Владислава, обох 
Дмитрів та Віталія поєдналися краса і розум.

Над представленням учасників і вітаннями до 
свята творчо працювали вихователі, учні, педаго-
ги-хореографи, учителі музики, фахівці технічного 
центру. Тому всі номери були цікавими та оригіналь-
ними.

Юнаки 10-Б «урочистою ходою» представили 
свою гордість класу – Анастасію. Вдалим також був 
фрагмент театралізованого дійства «Царівна-Нес-

міяна», в якому Настя була гордою, красивою та неприступною.
Безпосередньо і різнобарвно представили однокласники Іоанну. В 

боротьбу за неї вступили «місцеві авторитети 10-В». Сама ж Іванка, разом 
із дівчатами,  гарно виконала пісню «Даріна».

Друзі Людмили (10-Г) дуже старалися, щоб їх героїня була на висоті.
Від Анни (10-А ) вітання до свята  було французькою.
Обидва Дмитра були представлені мовою хореографії. Під час пред-

ставлення в дівчачому «квітнику» Д.Потєхін був незабутнім. Що ж стосуєть-

Шоу-програма
«Все починається з кохання»
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ся Д.Шевченка. то ми ним завжди захоплюємося, він – артист.
Представлення Віталія було феєричним, адже це був «16 осінній квартал».
Владислав на сцені здавався «богом» хореографії, тут і додавати нічого не 

треба.
Окремі номери, які виконали Антоніна Задорожна з Юлією Нетьосовою, 

Дар’я Синельник з Іваном Стрекаловським, 
«Лебедина вірність», «Доля» (11-А)  та со-
ліст «Проліску» Сергій Твердохліб  стали, як 
завжди прикрасою програми.

Приємні теплі слова на адресу учас-
ників і всіх причетних до свята прозвучали 
з вуст нашого директора А.Є.Короткова, 
який побажав, щоб усі зігрівали когось лю-
бов’ю, турботою, адже кохання – це не про-
сто почуття – це сенс нашого життя.

Традиційні пироги цьогоріч вручили на-
шим дорогим гостям, воїнам АТО. Вони були 
вдячні нам, а ми безмірно їм…

Шоу-програма
«Все починається з кохання»
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Святкування Міжнародного дня 
прав жінок і миру

Весна – найпрекрасніша пора року. З її прихо-
дом оживає природа, повертаються з далеких кра-
їв птахи, квітнуть дерева, зодягаючись у зелень, гаї 
перегукуються голосним пташиним співом. Бринять 
струмки, розквітають перші квіти, зігріті теплом со-
нячного проміння, мрійливо співають пташки, при-
йшла весна, а разом з нею –   Міжнародний жіночий 
день. Свято половини людства, а ще й якої половини! 
– найчарівнішої, наймилішої, найзагадковішої, най-
прекраснішої,  доброї, ніжної, турботливої, одним 
словом – жінок!

Вшановувати жінку, найчарівніше творіння на 
Землі, восьме диво світу, музу, яка протягом віків на-
дихає чоловіків на звитяжні вчинки, розпочав Анато-

лій Єгорович разом із заступниками-чоловіками, які 
наголосили, що саме завдяки їй світ наповнюється любов’ю, добром та 
надією. Продовжили свято учні школи мистецтв та юнаки 5-11 класів, а та-
кож постійний наш гість Володимир Брояковський.

Дебют 5-класників був вражаючим. Гумористичний, навіть дещо екзо-
тичний танець був запальним та веселим.

Хлопці 6 класу, не шкодуючи теплоти і ніжності у 
жартівливій формі прославляли жінку.

7-класники не залишились осторонь. Із бешкет-
ників  і пустунів вони перетворилися на елегантних, 
чарівних джентльменів.

Незабутнім танцем здивували дівчат хлопці 8 кла-
су.

Учні 9 класу порадували хореографічною компо-
зицією «Моряки».
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«Принци» із 10-А своїм ефектним та вражаючим 
виступом змусили всіх присутніх поринути у справж-
ню казку.

Акордеоніст Всеволод Амброс та саксофоніст 
Антон Волков привітали дівчат 10-Б класу, а красун-
чики Олесь та Віталій – дівчат 10-В.

Емоційно і задорно привітали своїх дівчат хлопці 
10-Г класу.

Синхронно, плавно, ніжно, як справжні профе-
сіонали, виступили хлопці 11-А класу подарувавши 
святковий настрій для всіх жінок облкомплексу.

11-Б підготував інсценізацію пісні «Бігуді», проде-
монструвавши цим винахідливість та артистизм.

Усі представниці жіночої статі 11-В класу отрима-
ли море емоцій та задоволення від оригінального ви-
ступу своїх хлопців.

Ліричний вірш подарували до свята хлопці 11-Г.
Феєричним завершенням святкового концерту 

стала хореографічна композиція хлопців 11-А класу 
«Вєчная любовь».

Святкування Міжнародного дня 
прав жінок і миру



ЗА
ГА

Л
ЬН

О
ГІ

М
Н

А
ЗІ

Й
Н

І С
ВЯ

ТА

20

Свято музики  
і краси

«Тільки музика має силу формувати характер ... За 
допомогою музики можна навчити себе розвивати 

правильні почуття. »
(Аристотель)

Музика – це мистецтво особливої емоційної сили, 
вона може не тільки впливати на наш настрій, а й про-
никати у внутрішній світ кожного з нас. Коли лине мело-
дія, то відчуваєш, що твоя душа тріпоче, ніби птах, кри-
лами, виривається з глибин і хоче злитися в одне ціле 
з яскравим, швидкоплинним, мінливим світом чарівних 
звуків.

У нашому закладі відбулося свято музики – акаде-
мічний концерт. Солісти-інструменталісти та піаністи 
(Коваленко А., Волков А., Моісеєнко Ю, Шишло О., Амб-
рос В., Руднік А., Єрмолатій Ю., Івасик П., Шишло О.,  
Щирська Є., Пилипишина С., Сенченко Ю., Телька А., 
Поліщук Т., Мокряк Л.) були неперевершеними. Глядачі 
були вражені сюрпризом: виступом Лариси Гайдай. Із 

захопленням зал аплодував виконавцям вокального ансамблю, солістам 
Заліській Ю, Лимар Н., Жердієву А., Морозовій С., Прокопенко Д., Задо-
рожній А., Нетьосовій Ю., Ігнатьєвій Л., Буразі В., Амбросову О. та особли-
во Мокряк Л.

І все це стало можливим завдяки співпраці Вікторії Володимирівни Юр-
чак з Наталією Авимівною Подгорною та вихователями облкомплексу.

«Досконала музика дарує неймовірні за силою відчуття. Саме зав-
дяки їй можна відчути розлуку, розставання, любов, зраду. Можна бути з 
коханою людиною, навіть коли вона далеко - завдяки музиці». (Стендаль)

День змінює ніч, роки змінюють століття. А музика вічна…
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Творча 
співдружність

Щороку в облкомплексі реалізується план спільної роботи з Кіровоград-
ською обласною філармонією, «Дитячою філармонією», Комунальним закла-
дом «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматич-
ний театр ім. М.Л.Кропивницького», музеями та бібліотеками міста.

Учні мали можливість зустрітися з учас-
никами ансамблю «Єлисавет-ретро», учас-
никами камерного оркестру «Концертіно» 
та артистами академічного театру музики, 
пісні і танцю «Зоряни». 

В театрі переглянули вистави І.Нечуя-Ле-
вицького «Кайдашева сім’я», І.Карпенка-Ка-
рого «Хазяїн», М.Гоголя «Сорочинський 
ярмарок», драми І.Карпенка-Карого «Най-
мичка».

Все це формує у дітей стійкий інтерес до 
мистецтва, яке служить не тільки для розваги 
та відпочинку, але й впливає на світогляд, ви-
ступає як знання й просвіта, як формування 
цілісної особистості та як аналіз стану світу.
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Зібралися ми нині
На святі нашім гомінкім,

Щоб поклонитися родині
І побажати щастя всім!

Саме зі своєї сім’ї, з родини іде у світ людина і несе 
в нього своє серце, наповнене добротою і любов’ю, 
відчуттям краси і справедливості. Саме з сім’ї несе 
вона у світ правду, чесність, віру, традиції і звички. То 
ж недарма народне прислів’я каже: «Який кущ, така й 
хворостина, які батьки, така й дитина».

Наше традиційне «Родинне свято» зіткане з добра 
і щирості, ніжності і зворушливості, бо воно родинне, 
сімейне, разом з татами і мамами.

На родинне свято у нашій гімназійній родині зібра-
лися гарні сім’ї. Кожна з них - своєрідний, яскравий 
промінець сімейної творчої педагогіки. Ці промінці 
об’єдналися в одну яскраву зорю і стали родиною од-
нодумців. Ми всі – і учні, і працівники пишаємося ними. 

Це дійсно люди, які заслуговують величезної поваги і любові.
Розпочали свято 10 чудових юнаків 7-го класу зі своїми неперевер-

шеними мамами. Продовжила виступ чарівна Валерія Бузінова, братики 
і сестрички 8, 9 класів створили «Міні-театр маріонеток», наймолодший 
учасник свята Святослав Данілов прочитав напам’ять Шевченків «Садок 
вишневий коло хати», хореографічну композицію «Сіла птаха» виконала 
Дарія Синельник із двоюрідними сестрами, Даніл Дроворуб із мамою 
виконав пісню «Струмок», Аріна Мамаєва з мамою – пісню «Мамина ха-
тина», Дмитро Каракоць із батьком – «Давайте разом заспіваєм, браття», 
захопили своїм співом та проникливим виконанням родини Задорожних 

Родинне свято
«Батько і мати - два серця гарячих»
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Родинне свято
«Батько і мати - два серця гарячих»

та Лупан,   вразила ручною вишивкою, 
бісером, стрічками та гарно створени-
ми квітами в техніці «канзаши» мама Юлії 
Шишко, гурт «Астарта» виконав жартів-
ливу хореографічну картинку «Танці», 
насамкінець свята тато Іоанни Магдич, 
настоятель храму святого архистратига 
Михаїла, отець Василь та мама Оксана 
Василівна побажали всім добра, міцного 
здоров’я,творчого довголіття і вічної нез-
радливої любові дітей. Завершили свято 
учні6 та 8 класів хореографічною компо-
зицією «Рідня моя».
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Свято
останнього дзвоника

Людське життя має багато свят, але 
серед усіх є одне особливе – Свято остан-
нього дзвоника.

Надходить день, коли доводиться пере-
живати водночас і світлий сум, і біль роз-
луки з людьми, без яких не уявляєш свого 
життя і від передчуття зустрічі з поки що не-
відомим майбутнім.

Це шкільне свято кличе до себе вчи-
телів, учнів, батьків, а головними винуватця-
ми є наші випускники.

Багато хороших слів одинадцятиклас-
никам сказав голова Кіровоградської ОДА 
Кузьменко С.А., а також подарував учням 
облкомплексу інтерактивний комп’ютер-
ний комплекс, урочисте відкриття якого 
відбулося після закінчення свята. 

Директор облкомплексу, народний 
артист України Коротков А.Є. та Якимчук О.Н. обсипали учнів зерном жи-
та-пшениці. Протоієрей, настоятель Благовіщенського храму отець Єв-
геній благословив усіх на щасливу життєву дорогу.

І хоча теплий весняний дощик супроводжував свято від початку до са-
мого кінця, концертні номери підняли настрій.

Як завжди, учні 10-х класів сказали напутні слова для випускників, у 
свою чергу одинадцятикласники подякували усім працівникам гімназії 
за два роки  чарівної казки.
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Настала хвилююча мить – останній 
дзвоник сповістив учням 5-10-х класів про 
початок літніх канікул, а одинадцятиклас-
никам про початок самостійного життя. А 
прикрасили останню хвилину свята голу-
би та повітряні кульки, які всім нагадали 
про безтурботне дитинство.

Свято
останнього дзвоника
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Випускний 
вечір

Це свято дороге батькам, які впро-
довж 11 років хвилювалися за своїх 
дітей і разом із ними переживали пе-
ремоги і поразки, дороге виховате-
лям і учителям, бо ніхто не проводив 
більше часу з учнями, ніж вони, але 
найдорожче для випускників. Саме 
вони чекали на нього найбільше, під-
бирали вечірні сукні та костюми, ро-
били гарні зачіски. Це чудове свято 
– торжество молодості і краси, друж-
би і вірності.

Анатолій Єгорович і Олександр 
Наумович під бурхливі оплески при-
сутніх вручили випускникам атестати 
про повну середню освіту, 5 золотих 
медалей та побажали всіляких га-
раздів.

Прикрасили свято учні 10-го кла-
су, виконавши  «Полонез» та хорео-
графічну композицію «Така, як ти». Хо-
реографічну композицію «Рапсодія 
на тему свободи» виконали учні 7, 9 
класів, а «Красуні і залицяльники» - 
учні школи мистецтв.

Привітали винуватців гості: соліст 
Кіровоградської обласної філармонії Олександр Безай, призер Всеу-
країнських та Міжнародних змагань із художньої гімнастики Анна Несте-
ренко, артистка Кіровоградського академічного обласного українсько-
го музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького Леся Бушмакі-
на та акробатичний балет «Три з половиною».

Напутні слова своїм голуб’ятам сказали батьки. А випускники зі щемом 
у серці подякували усім працівникам гімназії за знання, частинку серця, 
людське тепло та ласку.

Свято закінчилося. Тож нехай їх береже Господь, молитва матері та 
добра батьківська порада!
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Випускний 
вечір
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Організаційно-виховні 
лінійки

Організаційно–виховні лінійки з учня-
ми 5-11 класів - невід’ємна частина на-
вчально-виховного процесу в гімназії.

Учні самостійно готують матеріали, 
вчаться аналізувати інформацію, опра-
цьовувати її та доносити до однолітків у 
доступній формі. Перед великою ауди-
торією гімназистів та вчителів староста 
кожного класу звітує про навчально-ви-
ховну діяльність за тиждень.

Саме на лінійці можна дізнатися, хто отримав «12», а кому треба по-
кращити свої знання, хто став переможцем регіональних та обласних 
олімпіад і конкурсів, як зіграли в шахи і шашки наші гімназисти, як пройш-
ли класні та загальногімназійні свята та багато іншого.

Крім учнів, на лінійці виступають директор облкомплексу, заступники 
директора, методист, педагог-організатор, вихователі. Питання, які пору-
шує адміністрація, досить актуальні та значущі для учнівського колективу.

Гарною традицію стало виконання учнями на початку лінійки «Гімну 
України», наприкінці – українських народних пісень.

Вже традиційними стали загальногімназійні тематичні лінійки. Це ви-
правдана форма проведення, бо за досить короткий час стисло, ко-
ротко, але змістовно доноситься суть заходу. Підтвердженням цьому є 
тематичні лінійки, які проводили С.В.Кушнєрова до 90-річчя від дня на-
родження А.М. Кривохижі «У вихорі танцю»; А.О. Кондакова до 150-річчя 
від дня народження Андрея Шептицького; В.В.Дмитрієва до 1000-ліття від 
дня смерті Великого Київського князя Володимира; Подгорна Н.А. – «Ми-
стецтво Руси-України – найвище досягнення в історії України», під час 
якої учні наголосили на художніх досягненнях цієї епохи - гордості Украї-
ни; О.С.Костенко до 175 річниці від дня народження українського поета, 
драматурга, прозаїка, театрального та культурного діяча Михайла Ста-
рицького «Зоряне небо М.Старицького». Тематичну лінійку, присвячена 
братам Ельворті, Робертові та Томасові, яким судилося відіграти значну 
роль в економічній історії Єлисаветградщини провела Малявкіна Т.В.; до 
Дня українського козацтва та Дня Захисника України вихователями Су-
щенко В.С., Нестеровою В.О. проведено єдині уроки «День українського 
козацтва», «Від козацтва до сьогодення». Про те, як пишеться нова історія 
України, про Героїв Небесної Сотні, патріотів-українців, які загинули і, на 
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Організаційно-виховні 
лінійки

жаль, гинуть сьогодні, захищаючи єдність і незалежність рідної землі на сході 
нашої держави вихователі Берлін О.А., Вартанова Л.І. провели уроки пам’яті 
«Революція Гідності» та «Зима, що нас змінила». Про голодомор в Україні вихо-
вателем Л.І.Вартановою підготовлено та проведено тематичну лінійку «Страшні 
роки, що з пам’яті не стерти». До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні вихователь Брайко А.А. провела для 5-9 класів 
урок пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!»; вихователь Подгорна Н.А. – єди-
ний урок для 10-11 класів «Окупація і визволення Кіровоградщини».

До 30-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС були проведені єдині уроки 
пам’яті. Для 5-9 класів вихователем 9 класу Здебською І.О. – «Чорнобильська ка-
тастрофа. Що ми дійсно знаємо?». Для 10-11 класів вихователем Дмитрієвою В.В. – 
«Чорнобиль не має минулого». На збереженні історії рідного краю, його особи-
стостях  наголосила вихователь 10-А класу Кушнєрова С.В під час тематичної 
лінійки «Театр корифеїв – явище національної культури» та вихователь 10-Б класу 
О.А.Берлін під час тематичної лінійки «Михайло Кравчук – математик і патріот», 
присвяченої найвидатнішому мате-
матику ХХ сторіччя.

Надзвичайно важливим зали-
шається питання рідної мови. До Дня 
української писемності вихователь 
Момот Н.В. підготувала тематичну 
лінійку «Мова моя, мова», Миронен-
ко О.В. – тематичну лінійку «Солов’ї-
на, барвінкова, українська рідна 
мова». 

Були проведені лінійки, спрямо-
вані на збереження звичаїв, тради-
цій, історичної пам’яті наших предків: 
А.А.Брайко – тематичну лінійку «Йде 
святий Миколай, ти добром його 
стрічай, Сущенко В.С., Нестерова 
В.О. – тематичні лінійки «Великдень – 
це свято душі», «Так натхненно дзво-
нять Великодні дзвони» та ін.
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Наукове товариство учнів
«Дивосвіт»

Наукове товариство учнів «Дивосвіт» (далі 
НТУ «Дивосвіт») створене як добровільна гро-
мадська організація учнів гімназії-інтернату 
обласного комплексу. НТУ «Дивосвіт» здійснює 
свою діяльність відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і 
спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-за-
хисти науково-дослідницьких робіт та конкурси 

фахової майстерності (наказ МОН України № 305 від 18.08.1998 р.)
Головна мета НТУ «Дивосвіт» – залучення до наукових досліджень 

обдарованої учнівської молоді; розвиток інтелектуальних здібностей 
учнів, їх творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей; 
прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному са-
мовизначенню гімназистів. 

Протягом І семестру 2015-2016 навчального року учні 9-11 класів під 
керівництвом викладачів виконували науково-дослідницькі роботи. Учні 
успішно представили  і захистили свої творчі роботи. Всі вони презенту-
вали свої дослідження на традиційних щорічних засіданнях секцій нау-
кового товариства учнів «Дивосвіт”. 16 кращих творчих робіт представле-
но у збірнику тез.

У 2015-2016 навчальному році на конкурс-захист подали свої науко-
во-дослідницькі роботи 231 учень 9-11 класів облкомплексу. 

За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт та їх захисту 
визначено 73 переможці у таких секціях: математики та економіки – 17, 
географії – 5, української мови та літератури – 13, хімії – 2, біології – 6, ОМЗ 
– 1, історії – 6, світової літератури – 4, художньої культури – 2, фізики та 
астрономії – 3, іноземної мови (англійська, німецька) – 10, інформатики – 
1, психології – 3 учні.
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Бібліотечно-інформаційний
центр

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу 
- це інформаційний центр, складова частина виховної, 
культурної, освітньої діяльності школи. Основним завдан-
ням БІЦ є виховання гармонійної, морально досконалої 
особистості, відкритої для інтелектуального, духовного, 
творчого розвитку засобами книги.

Книжкова виставка – найпоширеніша  технологія масо-
вої роботи з читачами. Впродовж року в БІЦ експонували-
ся книжково-ілюстративні виставки з питань літератури та 
мови:  «Новинки з книжкової полиці», до Дня писемності -  
«Дорогами тисячоліть: про що розповідали письмена», до 
Міжнародного дня української мови - «І там, де живе рід-
на мова, живе український народ», до Дня народження  
Т.Г.Шевченка - «Поезія Шевченка мов нитка Аріадни з мину-
лого в майбутнє нам прокладає шлях»; про політичні події: 
до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 
в Україні була оформлена виставка - реквієм «Допоки 
пам’ять в серці не згасає ...»; виставка пам’ять до Дня Гід-
ності і Свободи «Майдан-це стан душі і поклик серця»; До 
Дня пам’яті Героїв Крут - книжково-ілюстративна виставка 
«Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного», вистав-
ка – екскурс «Майбутньому студенту» тощо.

      Діяльність БІЦ в 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на ви-
ховання інформаційної культури, любові до книги, культури читання, популяри-
зації основ бібліотечно-бібліографічних знань. Працівниками БІЦ проводилися 
бібліографічні огляди, цикл бібліотечних уроків: «Вересневі зустрічі в бібліотеці» 
з учнями 5-го, 10-Б та 10-В класів, бесіда-екскурс «Знайомтесь: це наш БІЦ!», 
«Правила поведінки в бібліотеці»; бесіда-порада  «Як працювати з книгою, жур-
налом та газетою…» 

Прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний 
взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утверджен-
ню  БІЦ  як справжнього культурного інформаційного й освітнього центру, який 
одержує, зберігає й розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні 
задовольнити будь-які потреби читачів.
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Учнівський парламент 
гімназії

Учнівське самоврядування – це творча співпра-
ця учнів та педагогів, спосіб виявлення організатор-
ських та виконавських можливостей учнів у різних 
видах діяльності, спілкування та відносин. Це один із 
методів формування в колективі громадської думки 
та вироблення управлінських навичок, умінь та яко-
стей.

Модель учнівського самоврядування нашої гім-
назії є цілеспрямованою, конкретною, система-
тичною. Робота учнівського самоврядування спря-
мована на формування особистості з глибоко усві-
домленою громадянською позицією. Забезпечує 
комплексний виховний вплив на учнів шляхом залу-
чення їх до активної та систематичної участі у вирі-

шенні важливих питань класу, в залученні всіх членів шкільного колективу 
до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та 
суспільно-корисної роботи. Основна мета створення учнівського само-
врядування – виховувати у школярів активну життєву позицію .

У 2015-2016 навчальному році органами учнівського самоврядування 
було проведено велику роботу по залученню учнів до активного громад-
ського гімназійного життя, по виявленню і розвитку в учнів здібностей до 
різних видів  позаурочної діяльності.

На початку навчального року оновлені всі діючі комісії: з навчання, 
дисципліни та порядку; з культури та дозвілля; з екології, спорту та здоро-
вого способу життя; з національно-патріотичного виховання та інформа-
тивна комісія, які працюють згідно окремих графіків за річною циклогра-
мою.

Учнівським активом проводяться рейди-перевірки стану підручників, 
зовнішнього вигляду гімназистів, санітарного стану кімнат у гуртожитку.

До календарних дат та до предметних тижнів учні кожного класу готу-
ють стіннівки, в яких демонструють свою творчість.

Комісією інформації готується та випускається щомісячний інформа-
ційний вісник «Пролісок», постійно поповнюється гімназійний сайт. Над 
газетою працюють учні, вихователі, вчителі та працівники технічного цен-
тру.

Комісією екології, спорту та здорового способу життя організована та  
проводиться олімпіада з шахів та шашок, в якій беруть участь учні 5-11-х 
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класів облкомплексу.
Активну участь беруть гімна-

зисти у проведенні акцій мило-
сердя, волонтерському русі:

- до Дня солідарності з 
ВІЛ-позитивними людьми;

- гімназисти збирали пода-
рунки для дітей дитячого відді-
лення № 14 КЗ «КОПЛ» протягом 
року;

- допомагали у придбанні 
дитячих речей для немовлят з 
відділення новонароджених у 
дитячій обласній лікарні;

- «Почуйте всі» за підтримкою 
Всеукраїнського благодійного 
фонду «Серце до серця» з метою 
благодійної допомоги  на придбання медичного обладнання для Кіровоград-
ської області; 

- до Міжнародного дня миру.
Протягом року відповідно плану обласних масових заходів управління освіти 

і науки облдержадміністрації на базі Кіровоградського обласного центру дитя-
чої та юнацької творчості проходять сесії обласного парламенту дітей. Програ-
мою сесій передбачено ряд навчальних, просвітницьких та представницьких 
заходів.

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до 
суспільних справ. Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, 
насиченим, цікавим. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша 
школа, не тільки дає знання, а й 
виховує людину в дусі патріотиз-
му, вчить добру, порядності. Діти 
вчаться відчувати відповідальність, 
проявляти ініціативу, допомагати 
один одному.
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Психологічна служба є складовою части-
ною виховного процесу комплексу. Проблема, 
над якою працює практичний психолог-мето-
дист Якимчук Г.В.,   –    «Виховання компетентної 
особистості через диференціацію навчання та 
формування національної свідомості учнів ком-
плексу».  

Психологічний супровід учнів гімназії почи-
нається з перших днів навчання. На початку 
навчального року практичний психолог прово-
дила тренінги-спілкування «Будьмо знайомі!» 
з метою знайомства та покращення адаптації 
до навчання в гімназії у новостворених  5  класі 
та 10-А   10-Б, 10-В та 10-Г класах, здійснювала 
психодіагностику та спостереження за адап-
тацією та формуванням колективів. Практичний 
психолог проводить профорієнтаційну роботу у 

профільних класах, знайомить із різними видами професійної діяльності, 
знайомить з профорієнтацією учнів 8-9 допрофільних класів.  

Відповідно до вікових особливостей учнів проводяться бесіди, ділові 
ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Практичний психо-
лог провела у 5-8 класах тренінг на тему: «Здоров’я та здоровий спосіб 
життя», у 10-11 класах  –  тренінг «Ми за здоровий спосіб життя», «Бути су-
часним – значить бути здоровим».  З учнями 5-9-х класів було проведено 
цикли бесід з тестуванням про дружбу та кохання, з учнями 8-11 класів 
- про етику сімейного виховання:   «Дружба – це безцінний дар», «Чи 
справжній ти друг?», «Перше кохання та його роль в житті людини», «Коле-
со життя», «Моє майбутнє доросле життя».

Сторінка
психолога
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В гімназії були проведені заходи психологічної служби щодо профілактики 
суїциду, торгівлі людьми, насильства над дітьми 

Актуальним питанням у роботі шкільного психолога є розвиток, впроваджен-
ня сучасних форм навчання, спрямованих на підтримку творчих зусиль кожного 
та розвиток особистості. Значне місце у роботі психолога займає діагности-
ка, розвиток і супровід обдарованої дитини в умовах комплексу.  Практичний 
психолог ЯкимчукГ.В. провела заняття  тренінгу «Лідерські здібності та успіх» з 
учнями 10-11 класів облкомплексу, які представляють свої роботи на ІІІ етапі Все-
українського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України та на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів. 
Тренінг спрямований  на покращення умінь і навичок підлітків-учасників МАН та 
олімпіад щодо їх вміння виступати перед великою аудиторією слухачів, розвит-
ку їхніх лідерських здібностей та пропагування успіху.

З учнями 9-10-х класів практичний психолог комплексу Якимчук Г.В. проводи-
ла годину психолога з елементами тренінгу на морально-етичну тему: «Міжосо-
бистісна привабливість: дружба, симпатія, кохання», «Моральні цінності сучас-
ної молоді», «Моральний світ сучасної дівчини» згідно з віковими особливостями 
учнів. Під час тестування  учні з’ясували своє 
ставлення до людей, отримали об’єктивну 
оцінку своїх стосунків з навколишнім ото-
ченням, вияснили значення дружби, сим-
патії, любові та кохання у юнацькому віці. 
Вправи тренінгу дали можливість підвищити 
самооцінку, вірити у свої можливості, сфор-
мулювати свої особисті моральні цінності.

Працюючи над формуванням гармоній-
ного розвитку особистості учнів, велику 
увагу  Якимчук Г.В. приділяє індивідуальним 
формам роботи. Перш за все індивідуальні 
консультування, спрямовані на подолання 
комплексів неповноцінності, позбавлення 
страхів, стресів, розв’язання конфліктних 
ситуацій, прискорення адаптації до нав-
чання в умовах комплексу. 
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Євроклуб
«Астра»

Євроклуб «Астра» – форма організації учнів, що 
сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді 
до участі в європейських ініціативах, інформуванню 
з питань європейської інтеграції, громадянській 
освіті та активній громадській діяльності. Нові 
учасники євроклубу, учні 10-Б класу, обрали лідера, 
затвердили статут та емблему, обговорили план 
роботи на 2015-2016 навчальний рік. 

Для інших євроклубів та учнівських парламентів 
під час «Ярмарку проектів» представили проекти 
«Краплинка любові і добра та «Сили, що діють єдино».

Невід’ємною частиною роботи євроклубу є 
благодійна діяльність.

Євроклубівцями були зібрані посилки для 
військовослужбовців та передані через волонтерів 

Вадима Нікітіна, Тетяну Бородіну; солодкі подарунки в дитяче відділення 
обласної психіатричної лікарні, що в селищі Новому. А  Кіровоградську 
обласну благодійну організацію притулок «Милосердний Самарянин» 
відвідали з концертною програмою для людей похилого віку. Окрім 
концерту, дідусі та бабусі отримали пакуночки з цукерками, печиво та 
яблука.

Ще одним напрямком діяльності є створення соціальних відеороликів, 
тому вихованці не могли оминути конкурси відеороликів «Бути 
європейцем», за сценарієм Кондаурової Анастасії, яка посіла перше 
місце у Регіональному конкурсі «Безпечна Україна. Безпечна Європа. 
Безпечний світ», та «Saveenergy», який спрямований на заклик землян 
берегти природу та природні ресурси, адже вони не безмежні!

З метою дізнатися думку вихованців євроклубу з певних питань та 
утвердження духовних, моральних та етичних цінностей, виховання 
почуття патріотизму та толерантності, були проведені бесіди та години 
спілкування, результати яких були використані у подальшій діяльності. 
Це, насамперед,  бесіда «Ми за мир!», присвячена Міжнародному 
дню миру; засідання круглого столу «Збережи природу для нащадків», 
метою якого стало сприяння розумінню та необхідності захищати і 
берегти навколишнє середовище;година спілкування «Запали свічку 
толерантності». Під час проведення останньої присутні були студенти із 
Монголії, Еквадору та Туркменістану, які взяли активну участь у тренінгових 
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вправах.
Пізніше на основі отриманого досвіду створили та представили соціальний 

ролик, присвячений толерантності, попередньо провівши акцію «Обійми мене». 
Євроклуб «Астра» бере активну участь у багатьох конкурсах та фестивалях.
20-22 квітня команда євроклубу «Астра» взяла участь у ХХІ Всеукраїнському 

фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. 
Тему XXІ Фестивалю – «Від роду до народу, від народу до нації» висвітлили 
учасники євроклубу у номінації: «Громадська думка», де посіли перше місце 
у організаційно-дієвій грі «Від роду до народу, від народу до нації», та друге 
у самій номінації. Був проведений флеш-моб «У єдності – сила», яким учні 
закликали суспільство об’єднатися.  

До Дня Європи в Україні євроклубівці провели інформаційну лінійку для 
учнів облкомплексу. Крім того, взяли участь у «Єврофесті – 2016», що традиційно 
проходив у Ковалівському парку у формі баркемпу та акції «Бібліостоп 
Європою», яка вдруге проводилася на вулиці Дворцовій.  

Учасники євроклубу «Астра» взяли активну участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Євроквіз» від Представництва ЄС в Україні, а саме: конкурсі аудіо 
та відео, євровікторині. Кожен отримав сертифікат учасника та сувенір від 
Представництва, а Юлія Заліська стала переможцем конкурсу аудіо у номінації 
пісня. Нагородження переможця відбулося під час Форуму «Європеєць» у місті 
Києві. Юлія отримала сертифікат переможця, цінний подарунок та презентувала 
власну пісню під акомпанемент Дмитра Каракоця. Після нагородження часники 
форуму мали можливість поспілкуватися з відомими політиками, громадськими 
діячами, дипломатами та журналістами, а також обмінятися досвідом із іншими 
переможцями конкурсу.

Діяльність євроклубу дозволила кожному його вихованцю дізнатися більше 
про Європу, відчути себе її частинкою, допомогти людям та знайти нових друзів, 
відчути себе справжнім громадянином України.
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Народний хореографічний ансамбль
«Пролісок»

Ось уже багато років ми вклоняємося та-
ланту одного з найуславленіших хореографіч-
них колективів незалежної України, знаному в 
усьому світі, народному хореографічному ан-
самблю «Пролісок».

Тисячі й тисячі глядачів зустрічали бурхли-
вими оплесками кожен виступ «Проліска», а 
також численними добрими побажаннями 
вітали талановитий колектив та його незмінно-
го художнього керівника народного артиста 
України, професора Короткова Анатолія Єго-
ровича.

Колектив несе людям приклад високого 
мистецтва і красу свою для того, щоб люди від-
чули, що життя стає кращим. Це вже викликає 
велику повагу до ансамблю та його керівників 
із першого дня існування до сьогодні.

Концерти ансамблю – це яскраве, захо-
плююче видовище, в якому майстерно відображено життя українського 
народу, його традиції та звичаї.

 «Пролісок» відомий далеко за межами України, лауреат міжнарод-
них конкурсів і фестивалів, володар Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестива-
лю-конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського – візитна картка 
степової Кіровоградщини.

Колектив несе людям приклад високого мистецтва і красу свою для 
того, щоб люди відчули, що життя стає кращим. Це вже викликає велику 
повагу до ансамблю та його керівників із першого дня існування до сьо-
годні.

Концерти ансамблю – яскраве, захоплююче видовище, в якому майс-
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терно відображено життя українського на-
роду, його традиції та звичаї.

Концертні програми щорічно доповню-
ються та оновлюються.

«Пролісок» брав участь у грандіозних 
дійствах - творчих звітах майстрів мистецтв 
та художніх колективів Кіровоградщини «Ле-
генда Скіфських степів» та «Благословенна 
ти, земля Кіровоградська!», оглядах і кон-
курсах, що проводяться як у місті, області, 
державі, так і за її межами.

Досягнення ансамблю: Гран-прі Міжнародного фестивалю «Слов’янський 
базар - 97» (Вітебськ, Білорусь); Гран-прі «Срібний дельфін - 2002» Міжнарод-
ного фестивалю «Music World» (Фіввіззано, Італія); лауреат І Всеукраїнського 
фестивалю народної хореографії імені Павла Вірського (Київ, Україна, 2003 р.); 
лауреат Міжнародного музичного фестивалю дітей та молоді «Метаморфози 
замків» (Чехія, 2005 р.); лауреат Міжнародного фестивалю «County Wandering» 
(м.Сегед, Угорщина, 2006 р.); лауреат Міжнародних музичних фестивалів Порту-
галії та Іспанії (2007 р.); Гран-прі II Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народ-
ної хореографії імені Павла Вірського (2007 р.); Гран-прі та диплом абсолютного 
переможця VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу дітей та молоді на Півдні 
Чехії-Італії «Чеська казка» (2010 р.); Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-кон-
курсу народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха (2011 р.); 
лауреат XIII Міжнародного фестивалю культури та мистецтв (Туреччина, 2012 р.), 
володар Головної нагороди VI Міжнародного фестивалю музики, мистецтва та 
фольклору. (Польща, 2013 р.). Із великим успіхом ансамбль «Пролісок» виступав у 
творчих звітах майстрів мистецтв та художніх колективів Кіровоградщини на сце-
ні Національного палацу мистецтв «Україна» (м.Київ) в рамках Всеукраїнських 
оглядів народної творчості: «Легенди скіфських степів» (2001р.), «Благословен-
на ти, земля Кіровоградська» (1999, 2009 рр.). Колектив брав участь у концертах 
та проводив майстер-класи з українського танцю в рамках міжрегіонального 
співробітництва між Нижньосілезьким воєводством  і Кіровоградською областю 
(м. Вроцлав, Польща, 2010 р.). 2011 року ансамбль уперше за історію свого іс-
нування був запрошений на XVIII Національний фестиваль українського танцю 
у Бразилії, провів майстер-класи та став переможцем. 
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Тижні безпеки
життєдіяльності

Одне з важливих завдань сучасної школи – 
виховати фізично, морально, соціально, духов-
но здорову людину. Адже стан здоров’я насе-
лення України свідчить про існування реальної 
загрози вимирання нації. Справедливими є 
слова: «Гроші втратив – нічого не втратив, час 
втратив – багато втратив, здоров’я втратив – все 
втратив». Чи інше: «Здоров’я – це ще не все, а 
все інше без нього – ніщо».

Тому проблема зміцнення здоров’я дітей і 
молоді є однією з актуальних проблем сього-
дення. 

Слушні поради дорослих повинні допом-
агати дітям зберегти своє життя, зміцнити здо-
ров’я, позбутися шкідливих звичок, навчитися 
допомагати тим, хто опинився у скрутному ста-
новищі.

Тому з учнями педагоги Кіровоградського 
облкомплексу (гімназія-інтернат – школа мис-
тецтв) проводять різноманітні заходи з форму-
вання здорового способу життя підлітків та усві-
домлення ними цінностей здоров’я.

Відповідно до наказу Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, Департаменту освіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації від 01 липня 2015 року № 170/272 
«Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних за-
кладах області у 2015/2016 навчальному році», згідно з річним планом 
роботи гімназії-інтернату обласного комплексу та з метою проведення 
цілеспрямованої просвітницької роботи з учасниками навчально-ви-
ховного процесу навчальних закладів області щодо профілактики трав-
матизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до 
безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з до-
тримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при 
порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в со-
ціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-роз’яснювальної ро-
боти з питань забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчаль-
но-виховного процесу й популяризації знань правил безпеки життєдіяль-
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Тижні безпеки
життєдіяльності

ності, здорового способу життя серед учнівської молоді в обласному комплексі 
протягом року проводяться Тижні знань безпеки життєдіяльності:

 -    “Коли вирушаєш у путь – завжди обережним будь! ”;
         -    “Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди”;
         -     “Здоров’я мати – вік біди не знати”;
         -    “Цивільний захист – це не жарти, треба всім про нього знати! ”.
Різноманітною за змістом і формою профілактичною роботою з питань про-

філактики ДТП було охоплено 100% учнів навчального закладу: 158 учнів 5-9 класів 
та 240 учень 10 - 11 класів, під час якої з учнями проводилися як теоретичні, так 
і практичні заняття: бесіди, години спілкування, вікторини, діти відвідали Кірово-
градську пожежно-технічну виставку-музей ТУ МНС України в Кіровоградській 
області, мали можливість зустрітися з представниками МНС, які познайомили із 
сучасними засобами пожежогасіння. Для учнів були організовані різноманітні 
зустрічі: з лікарем-наркологом, із соціальними педагогами, із старшим інспек-
тором Кіровоградського відділу ГУ НП у Кіровоградській області майором міліції 
Рубаненко Антоніною Миколаївною, з інспектором дорожнього руху профілак-
тичного відділу УДАІ УМВС України в Кіровоградській області Волок Ольгою Ми-
колаївною, із представниками Комунального закладу «Обласний центр плану-
вання сім’ї та репродукції людини», учні 10-Б класу відвідали Кіровоградський 
відділ поліції ГУНП з метою ознайомлення з їх діяльністю: відділ обслуговування 
викликів, кімнату відпочинку інспекторів та камеру для затриманих. Старшо-
класники були приємно вражені умовами роботи працівників відділу, а також 
умовами перебування затриманих. 

Їх ознайомили  з новітніми засоби зв̀ язку для патрулювання, електронними 
браслетами та ін. 

Десятикласники мали змогу приміряти бронежилети та захисні шоломи, 
а також потримати в руках справжні гумові кийки, наручники та пістолет. На 
штрафмайданчику змогли проїхатися в новому електричному автомобілі поліції.
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Тиждень природничо-
математичних наук

Під час проведення тижня природничо-
математичних наук «У світі відкриттів» з  16 по 21 
листопада відбулося багато цікавих і змістовних 
заходів. Учні 5-11 класів виготовили газети, 
присвячені науковим відкриттям у сучасній 
математиці, фізиці, біології, хімії, географії та 
інформатиці. Розпочали тиждень учні 7 та 9 класу 
комбінованим відкритим уроком з математики 
та фізики (вчителі: Здебська І.О., Денисов Д.О.), 
під час якого дев’ятикласники показували 
семикласникам цікаві фізичні досліди і слухали 
відповіді семикласників щодо їх обґрунтування. 
Пізнавальним було для учнів самостійне створення 
листа Мебіуса і дослідження його властивостей.

Цього ж дня відбувся природничо-
математичний брейн-ринг між командами 8 та 9 класів (вчителі: Буряк 
Ю.В., Здебська І.О, Денисов Д.О.)  та між командами 10-Б класу (вчителі: 
Берлін О. А. та  Свириденко О.Л.). Змагання  були запеклими, команди 
грали на межі своїх можливостей. 17 листопада шестикласники разом 
з вчителем математики – Долінко Ольгою Валеріївною підготували та 
провели тематичну лінійку «Цікава математика», а 18 листопада у 8 
класі відбулася інтелектуальна командна гра «Морський бій» (вчитель 
– Загуменна Я.С.), за підсумками якої перемогла команда «Друзі», та 
було проведено фізичну вікторину у 10-Б класі (вчитель – Буряк Ю.В.). 
Цього ж дня восьмикласники взяли участь у хімічному турнірі (вчитель –  
Французан Н.О.), шестикласники провели конкурс знавців природи 
рідного краю (вчитель – Литвин М.Ю.), учні 10-А класу провели конференцію 
«Мак у віруваннях і звичаях українського народу» (вчитель – Литвин М.Ю.), 
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математичних наук

учні 10-Г класу показали фізичний 
феєрверк (вчитель – Кривенко А.В.), учні 
10-В класу взяли активну участь у грі 
«Математика та інформатика» (вчитель 
– Берлін О.А.), учні 11-В та 11-Г класів 
мали змогу побувати на конференціях з 
астрономії (вчитель – Буряк Ю.В.)

19 листопада учні 9 класу провели 
радіолінійку з біології «Краса, 
яку потрібно берегти» (вчитель –  
Литвин М.Ю.), а учні 11-В підготували 
тематичну радіогазету «Нобелівські 
лауреати в області природничих 
наук» (вчитель – Свириденко О.Л.),  
п’ятикласники «розповіли» мате-
матичну казку, учні 10-Г класу провели 
географічну вікторину (вчитель – 
Шеремет П.М.). 

20 листопада у 8 класі пройшов 
фізичний турнір «Найрозумніший», та 
природничо-математичний брейн-
ринг між учнями 10-Б та 11-Б класів, де 
незвично перемогли учні 10-Б класу!!!

А у суботу 21 листопада 4 команди 
восьмикласників змагалися у грі 
«Цікава геометрія»,  перше місце 
посіли одразу дві команди «Кульбабки» 
та «T 4 W». Боротьба була напруженою 
і цікавою. Команди, які зайняли 2 та 3 
місце, від лідерів відстали на 0.5 та 1 
бал відповідно.

Загалом тиждень природничо-
математичних наук був надзвичайно 
пізнавальним та захоплюючим.
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Тиждень правових знань
«Закон і ми»

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН за-
пропонувала всім державам і зацікавленим 
організаціям відзначати 10 грудня як День 
прав людини, який знаменує річницю ухва-
лення Асамблеєю ООН Загальної декларації 
прав людини в 1948 році.

До поняття «права людини» людство прий-
шло не відразу. Вперше про права особи-
стості заговорили французькі просвітителі 
Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже 
два сторіччя, перш ніж людство дозріло до 
прийняття загального кодексу прав людини. 
10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних 
Націй прийняла Загальну декларацію прав 
людини, що проголошує права людини і гро-
мадянина. Це був перший досвід колективної 
розробки універсального документа з прав 
людини. 

Важливо, щоб кожна людина знала свої 
права, щоб ці права стали цінністю, визна-
ною і державою, і суспільством. 

От і в нашому облкомплексі традицій-
но з 7 по 12 грудня 2015 року проводився 
Всеукраїнський тиждень правових знань  

«Закон і ми». 
Із метою виконання обласної Програми профілактики правопору-

шень у облкомплексі проводилися такі заходи: щоденна ранкова лінійка 
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з метою перевірки відвідування учнями гімназії-інтернату; заходи з профілактики 
злочинності, пропаганди здорового способу життя; заходи з профілактики нар-
команії, алкоголізму, тютюнопаління; зустрічі із представниками правоохорон-
них органів.

Кіровоградський облкомплекс підтримує зв’язок із кримінальною міліцією 
у справах неповнолітніх, відділом у 
справах сім’ї та молоді. Під час про-
ведення Тижня права для учнів була 
організована зустріч із старшим 
інспектором Кіровоградського від-
ділу ГУ НП у Кіровоградській області 
майором міліції Рубаненко Антоні-
ною Миколаївною, під час якої вони 
могли задати ті запитання, які най-
більше цікавлять сучасну молодь.

Тиждень правових знань
«Закон і ми»
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Тиждень суспільно-
гуманітарних наук

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь

                                                    Т. Шевченко
 Цей крилатий вираз  відображає 

значення в житті людини знань своєї рідної 
історії, культури, літератури та кращих 
зразків гуманітарних надбань світу. 
Предмети гуманітарного профілю сприять 
формуванню свідомої особистості, 
яка здатна орієнтуватися в сучасних 
політичних та соціокультурних процесах. 

У Кіровоградському обласному 
комплексі проводиться активна робота 
з метою залучення гімназистів до 
пізнання історичного минулого людства, 
літературної спадщини, та надбань 
сучасної гуманітарної науки.

Тиждень суспільно-гуманітарних наук в обласному комплексі 
проходив з 7 по 12 грудня 2015 року. На початку тижня учні 5-11 класів 
випустили  змістовні тематичні стіннівки, провели тематичні лінійки. 

Дуже змістовними і багатоплановими були заходи, які провели 
вчителі історії. Учні не лише показали свої знання, але й висловили 
свою громадянську позицію, розуміння історичних подій. Вчитель історії 
Кушнєрова С.В. провела  з гімназистами 10-А класу засідання круглого 
столу на тему: «В.Винниченко і Л.Троцький: дві долі, два світогляди»; брейн-
ринг з учнями 11-А класу «Історія держави і права», де старшокласники 
показали своє розуміння важливих подій минулого та сучасності. З 
учнями 8 класу вчитель підготувала та провела учнівську конференцію 
«Постать Б.Хмельницького в усній народній творчості».    

Вчитель історії Якимчук О.Н. підготував з учнями 11-В класу креативну 
навчально-пізнавальну гру «Історичний ерудит», де гімназисти 
продемонстрували глибокі знання з історії народів держави та світу, 
виявили практичні вміння працювати з політичною та історичною картами 
та неабияку ерудицію. Гра мала важливе значення і для підготовки 
випускників до зовнішнього незалежного тестування з історії і географії, 
адже  учні показали свої знання про пам’ятки української архітектури, 
скульптури та живопису. 
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Вчитель історії Горобець Д.О. провів урок-виставу «Як козаки Конституцію 
приймали» ( 9 кл.), брейн-ринг «До історії української державності» (11-Г),  
історичну гру «Шляхами історії» (11-Б кл.), історичне лото «Особистість, яка 
творить історію» (10-Б кл.). Вчитель історії Дмитрієва В.В. з учнями 10-В кл. годину 
спілкування «Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства?»

Вчителі зарубіжної літератури долучили гімназистів до кращих зразків 
літературної скарбнички людства. Учні збагатили свої знання про видатних 
письменників, їхні твори та вплив на розвиток суспільства. Вчитель зарубіжної 
літератури Якимчук Г.В. провела читацьку конференцію з учнями 10-х класів 
на тему: «Білоруська письменниця Світлана Алексієвич – Нобелівський 
лауреат-2015», де школярі мали змогу познайомитись з уривками творів 
письменниці, її поглядами на сучасні події в Україні, підтримку української 
льотчиці Надії Савченко у російському полоні, якій вона передала лист. З учнями 
8 класу провела цікаву бесіду за твором Корнелії Функе «Чорнильне серце». 
Цей твір став одним з найпопулярніших дитячих творів початку 21 століття. 
Вчитель зарубіжної літератури Момот Н.В.  долучила учнів до зразків класичної 
літератури. Вона провела такі заходи: поетичний зорепад «У цей день… Долі 
поетів Срібного століття» (11-А), урок-подорож «Біблійні сюжети в європейській 
літературі» (9 кл.), інтерв’ю з улюбленим героєм «Просто чарівник: Гаррі Потер»(5 
кл.) У 7 класі провела цікавий захід «Літературні образи Середньовіччя» разом 
з вчителем історії Кушнєровою С.В. Вчитель зарубіжної літератури Малявкіна 
Т.В. провела конференцію «Героїчними та трагічними сторінками історії України 
ХХ ст.» з учнями 11-Б класу, де старшокласники висловили своє розуміння 
історичних і сучасних подій. Інформаційна година «Катерина Білокур – 
Берегиня українського мистецтва», яку провела вчитель художнього мистецтва  
Подгорна Н.А. долучила учнів 11-В класу до мистецтва прекрасного.
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Тематична лінійка
«Мова моя мова»

До Дня української писемності та мови від-
булася зустріч п’ятикласників із справжнім пись-
менником!

Гість такого рівня (редактор  видавництва 
книжок для дітей «Фонтан казок», член літератур-
ного угруповання «Нова дегенерація», «серйоз-
ний» письменник для дорослих, літературний 
критик, перекладач і прекрасний дитячий ав-
тор!) відвідує Кіровоградську землю не часто, 
тож, завдячуючи нашій випускниці та місцевій 
поетесі Горобець Олені, ми отримали гарний 
шанс познайомитися та поспілкуватися з кла-
сиком нашої літератури Іваном Андрусяком. 

Іван Михайлович Андрусяк належить до по-
етів – «дев’ятдесятників», виступає як літератур-
ний критик, автор поетичних збірок «Отруєння 
голосом», «Шарга» та ін., романа-новели «Вур-
гун», перекладів творів Чарльза Діккенса, Ма-
рини та Сергія Дяченків, дитячих творів «Стефа 
і її Чакалка», «Зайчикова книжечка», «Звіряча 
абетка», «Кабан дикий – хвіст великий. Друга 

історія Стефи і Чакалки», «М’яке і пухнасте», «Вісім днів із життя Бурундука» 
та багатьох інших творів. Відзначений преміями різних конкурсів – «Бла-
говіст»,       ім. Бориса Нечерди, «Золотий лелека», видавництва «Смоло-
скип», журналу «Кур’єр Кривбасу» та ін. 

5 клас серйозно попрацював: разом із Вікторією Володимирівною та 
Наталею Володимирівною підготували та виступили на шкільній лінійці зі 
«Звірячою абеткою» та «Дівчачими дразнилками» цього автора, прошту-
діювали інтерв’ю та статті про цього письменника, а на добру згадку про 
себе подарували І.Андрусяку кошик його улюблених ще з дитинства цу-
керок – «Рачків», чашку та магніт із краєвидами нашого міста. 

Звісно, «обмінялися» виконанням творів: п’ятикласники – що вивчили, 
а автор – що недавно написав. Щиро раділи один від одного, придбали 
купу книжок із гарними творами та прекрасними ілюстраціями до них, 
брали автографи, фотографувалися.

5 клас. Вихователь Момот Н.В.
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Тематична лінійка
«Квітневі усмішки»

Французький письменник Віктор Гюго одного разу сказав: «Сміх-це сонце: 
воно проганяє зиму з людського обличчя». Можливо, це було першого квітня, у 
сонячний весняний день, коли трава зеленіє, око милує ніжність барв квітів, а 
слух чарують пташині сонети? Сонце прогнало холод з землі, і Гюго, побачивши 
усміхнене сонце , подумав: сміх і сонце хіба не схожі своєю життєдайною си-
лою?!  Та здається, люди зрозуміли це задовго до Гюго. Тисячоліттями людство 
зберігає і передає наступним поколінням веселі казки, дотепні історії, жартів-
ливі пісні, кумедні небилиці, безліч усмішок, смішні афоризми, жарти, анекдо-
ти… Напевно, і перелічити усе не можливо, адже у сміху, як у сонця, тисячі про-
менів і промінчиків. Адже коли людина сміється, вона стає вільною та незалеж-
ною. Вона долає усі труднощі та життєві проблеми. 

Тож учні 5 класу під час проведення тематичної лінійки «Квітневі усмішки» 
довели, що  українська душа споконвіку любила веселитися, забуваючи жит-
тєві негаразди і прикрощі. Адже що може бути кращим за дотепний жарт у колі 
друзів. П’ятикласники продекламували байки та усмішки таких відомих україн-
ських метрів гумору як Остап Вишня, Павло Глазовий, Степан Олійник та інші. 
Також учні продемонстрували свої акторські здібності, розігравши декілька ку-
медних сценок із буденного шкільного життя та висміявши негативні риси харак-
теру гімназистів. Дівчата 5 класу згадали, що до нас свято гумору та сміху прий-
шло з Німеччини, ймовірно на початку 18 
століття. Його називали ще брехливим 
днем або Марією-брехухою — одним із 
народних прізвиськ Марії Єгипетської. 
Того дня дівчата дурили людей, аби вер-
ховодити майбутнім чоловіком. 

Насамкінець  лінійки п’ятикласники 
дійшли висновку, що нам без сміху життя 
немає. Сміх потрібен всюди і завжди і щоб 
настрій підняти, і негаразди пережити 
скоріше, адже усмішка нічого не коштує, 
а в пам’яті  залишається надовго. Завер-
шили свято гімназисти кумедною піснею, 
передавши веселий доброзичливий на-
стрій учням і працівникам гімназії. 

5 клас. Вихователь Момот Н.В.
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Тематична лінійка «Йде святий
Миколай, ти добром його стрічай!»

6 клас. Вихователь Брайко А.А.
Саме під такою назвою було проведено 

театралізоване дійство учнями 6 класу у 
Кіровоградському облкомплексу (гімназія-
інтернат-школа мистецтв)  ІІ ступеня, метою 
якого було розширювати знання дітей про 
українські свята та обряди, виховувати у дітей 
навички до українських традицій, підтримати 
віру  у чудо, звершуване святим Миколаєм, і 
вчитися милосердя.

Свої творчі здібності актори 6 класу 
проявили  під час підготовки та проведення 
театралізованого дійства, де учні не тільки 
торкнулися історії свята а й втілювали традиції 
українського народу співами, розповіддю про 
святого Миколая. Шестикласники нагадали, 
що святий Миколай вважається благодійником. 
Все своє життя він присвятив добрим справам. 
Його постійною турботою було піклування 
про немічних, убогих та сиріт. Святий Миколай 
був втіленням кращих моральних якостей і 
вимогливим навчителем. Під час свята  учні 
звернулися  до образу Миколая як мудрого 
наставника дітей, і особливо нагадували дітям 

про те, що вони мусять бути чемними і побожними весь час.
Також діти брали активну участь у конкурсі малюнків, стіннівок, листів 

до святого.
Звичай обдаровувати дітей  на святого Миколая – це гарна традиція. 

У цей святковий день наприкінці театралізованого дійства директор   
А.Є. Коротков привітав усіх зі святом і щедро обдарував  учнів солодкими 
подарунками.
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6 клас. Вихователь Брайко А.А.

Урок пам’яті
«Ніхто не заубутий, ніщо не забуте»

Війна принесла багато горя. 
Напевно, кожна родина втратила 
дорогих та близьких людей. А той, хто 
повернувся, мав рани не тільки на 
тілі. Тому із метою розширення знань 
учнів про війну, людей, що боролися 
за рідний край, розвутку інтересу 
до історії своєї сім`ї, формування 
активної громадянської позиції 
школярів щодо єдиної, цілісної 
держави та захисту її кордонів, 
розкриття понять «повага», «віра в 
краще майбутнє України», «пошана 
до ветеранів Другої Світової війни» 
у 6 класі було проведено відкритий 
виховний захід (загальногімназійна 
лінійка)  на тему: «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте». 

Шестикласники нагадали 
присутнім на заході хронологію 
основних подій того часу, 
декламували вірші та виконували 
пісні на честь загиблих під час Другої 
Світової війни.

Учні усвідомили, що вони, 
підростаюче покоління, повинні 
рівнятись на героїв і стати справжніми патріотами своєї держави, боротися за 
волю, честь, а головне – завжди пам’ятати тих, хто загинув за мирне небо над 
нашими домівками.

Тому День перемоги над нацизмом – свято і світле, і сумне одночасно. Адже 
перемога була здобута дорогою ціною: мільйони життів і безліч покалічених 
доль. Подякувати ветеранам –  живим і померлим – за їхній подвиг – найменше, 
що ми можемо зробити.
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Тематична лінійка
«Солов’їна, барвінкова,  
українська рідна мова» 

7 клас. Вихователь Мироненко О.В.
Мова – то цілюще народне джерело, 

і хто не припадає до нього вустами,
той сам висихає від спраги.

 (В.Сухомлинський)
Для кожного народу мова – найбільший 

скарб, одне з багатьох див, створених людь-
ми. Вона відзеркалює душу народу, його 
історію. Кожна людина має завжди пам’ята-
ти, хто вона, звідки родом, де її коріння, по-
винна знати свою мову, любити її, цінувати, 
збагачувати, берегти. Учні сьомого класу 
провели відкриту лінійку, присвячену україн-
ській мові. Розповіли, що, на жаль, не завжди 
українці могли вільно розмовляти рідною мо-
вою. Існували заборони українського слова. 
Жодній мові світу не довелося пройти такий 
нелегкий шлях у своєму розвитку і станов-
ленні як українській. Нашу мову принижува-
ли, не давали їй розвиватися, неодноразово 
забороняли, знищували навіть букварі, щоб 
українські діти не могли вивчати рідну мову. 

Протягом багатьох років українська мова, пісні, книги були заборонені. А 
робилося це ось з якою метою: якщо знищити мову, зникне і сам україн-
ський народ, не існуватиме України як держави. Можна довго дискуту-
вати про те, на яких етапах історичного розвитку і хто утискував україн-
ську мову, чому вона занепадала. Проте варто прислухатися до слів ста-
рогрецького філософа Конфуція: «Замість того, щоб нарікати на темряву, 
засвіти свою свічку».

Учні прийшли до висновку, що українська мова у нашій державі ста-
не по-справжньому престижною тоді, коли ми не будемо її соромитися, 
досконало вивчимо, оволодіємо словниковим багатством, навчимося 
правильно користуватися її виражальними можливостями. Тому що зна-
ти рідну мову – це не стільки обов’язок, скільки усвідомлення того, що ти 
– українець, ти громадянин держави, яка зветься Україною!
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Засідання круглого столу
«Перехід від язичництва до  

християнства: прогрес чи крок назад?» 
7 клас. Вихователь Мироненко О.В.

Ми живемо в такий час, коли суспільство 
проходить через період формування нових 
цінностей та переосмислення старих. Зараз 
можна спостерігати зростання інтересу до 
отримання знань, вмінь та навиків, які спри-
яли б всебічному розвитку особистості. Все 
частіше люди замислюються над тим, яке 
місце в їх житті займають моральні і духовні 
цінності. Так і семикласники вирішили при-
ділити більше уваги цьому питанню і спро-
бували дослідити, чи є важливим джерелом 
духовності суб’єкта етичні норми, релігійні 
погляди, на які він орієнтується у повсякден-
ному житті. Духовне багатство людини збіль-
шується, коли усталені в суспільних нормах духовні цінності стають невід’ємною 
частиною світу, суб’єктивної реальності. 

В історії України наш народ мав дві релігійні, а відтак і культурні епохи: язич-
ництво та християнство. Язичницькі уявлення про світ - це царювання природних 
стихій та магічних сил. Після прийняття християнства люди перейшли від покло-
ніння силам природи та цілому пантеону богів до поклоніння одному богу, що, 
безумовно, змінило уявлення людей про світ.

Простеживши, як кожна з релігій впливала на тогочасние суспільство, може-
мо зазначити, що сьогодні багато хто схильний недооцінювати роль християн-
ства в історії України. Це велика помилка. Саме з нашої території поширилося 
по східнослов’янськими землями православ’я — віра любові і злагоди, єднання 
і порозуміння. 

Інші аспекти світосприйняття зазнавали лише незначних змін. Так, напри-
клад, структура всесвіту, як і раніше, залишалась геоцентричною і поділеною 
на три яруси (підземний світ - пекло; земля людей; небо - рай).

Таким чином, зміни у свідомості людини зі зміною язичництва на християнство 
були досить суттєвими. Отже, ми дійшли висновку, що кожна людина вільна у 
своєму виборі і повинна толерантно ставитися до релігійних уподобань інших.
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    Сьогодні великої ваги набуває 
відродження українського козацтва, 
бо це і відродження України. Указом 
Президента України 14 жовтня 
оголошено Днем Захисника вітчизни. 
Таким чином, Покрова святкуватиметься 
в нас не тільки як народно-релігійне, а й 
національне свято.

До Дня українського козацтва учнями 
8 класу була проведена тематична 
лінійка «Стежками українського 
козацтва».

  На Запоріжжі була церква святої 
Покрови, і запорозькі козаки вважали 
святу Покрову своєю покровителькою. 
Як відомо, людина нерозривно 

пов’язана з минулим свого народу, його історією. Учні перегорнули одну 
із сторінок нашого славного минулого, провели один день на Запорізькій 
Січі й ближче познайомилися із життям та побутом українських козаків. З 
кожним днем зростає інтерес багатьох людей до нашої історії. Знання 
свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не 
лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих 
традицій у сучасному нашому житті.     

Метою заходу було ознайомити учнів з особливістю свята Покрови 
Пресвятої Богородиці; прилучити дітей до цінностей народного життя , 
традицій рідного краю; розвивати естетичні почуття через знайомство 
з шедеврами світового 
мистецтва; виховувати 
любов до рідної землі, її 
традицій , вірувань.  

Гімназисти дійшли до 
висновку, що кожен своїми 
добрими справами і 
вчинками доводить - 
козацькому роду нема 
переводу!

Тематична лінійка
«Стежками українського козацтва»

8 клас. Вихователь Сущенко В.С.
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Уся виховна робота у 8 класі відбувалася 
з урахуванням індивідуальних можливостей 
і здібностей учнів. Тому вихователь 
намагалася скоординувати саме так, 
щоб охопити весь контингент учнів. Однією 
з науково-методичною проблемою, 
над якою працював вихователь, була 
«Роль національно-духовних цінностей у 
формуванні особистості». 

Тому в рамках проекту учнями 8 класу 
була проведена тематична лінійка, 
присвячена найсвітлішому святу з усіх, 
– Великодню. Цього дня світ відзначає 
Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, це 
перемога добра над злом. Особливу увагу 
приділили писанкам, які учні виготовляли 
власними руками.

Метою заходу було поглибити знання 
учнів про святкування Великодніх свят; 
розкрити зміст Страсного тижня; сприяти 
відродженню звичаїв та обрядів нашого 
народу, примножувати його традиції, 
виховувати в учнях високі моральні якості, родинні почуття, почуття любові до 
людей, пошани до духовних надбань людства. Підкреслити значимість віри та 
Бога у нашому житті; і виховувати у гімназистів почуття любові до свого народу. 
Результатом заходу стало усвідомлення учнями того, що віра в Бога повинна 
мати свій відголосок у серці кожної людини. 

Такі заходи дозволяють краще згуртувати учнівський колектив, виховують 
любов до близьких людей, повагу до старших, людяність, милосердя, бажання 
робити своїм близьким приємне.

Великдень всіх нас на гостини просить.
Малює сонце полотно небес,

І крашанку, як усмішку, підносить:
Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!

Тематична лінійка
«Великдень - це свято душі»

8 клас. Вихователь Сущенко В.С.
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У 9 класі відбулася дискусія «Со-
ціальні мережі: за і проти». Оскільки 
про шкоду або користь соціаль-
них мереж, їх вплив на особистість 
підлітків досі сперечаються вчені, 
політики, відомі особистості, дев’я-
тикласники намагалися з’ясувати, 
якими є наслідки користування со-
ціальними мережами. Гімназисти 
відверто висловлювали думки, пова-
жаючи точки зору опонентів, дотри-
мувалися правил ведення дискусії. 
Серед «плюсів» соціальних мереж 
учні назвали такі: спілкування без 
меж, перегляд відеофільмів, слухан-
ня музики, отримання корисної ін-

формації, дозвілля, допомога у навчанні. На противагу цим думкам було 
зазначено, що соціальні мережі сприяють відкритому доступу до особи-
стої інформації користувача, не завжди містять достовірну інформацію, 
вимагають фінансових затрат, приносять шкоду здоров’ю, формують за-
лежність. Під час заходу учні переглянули і обговорили два відеоролики: 
«Соціальні мережі», «Вчимося спілкуватися». Було проведено анкетуван-
ня «Я і соціальні мережі». Наприкінці дискусії учні дійшли висновку, що 
проблеми, пов’язані з використанням соціальних мереж, можна виріши-
ти: обмежити час перебування у мережі, віднайти альтернативні способи 
проведення часу (наприклад, заняття спортом, малювання, вишивання, 
читання книг тощо), приділити більше уваги реальному життю (навчанню, 
родині, друзям), адже тепло справжнього дружнього спілкування не за-
мінить найкраща віртуальна дружба.

Дискусія
«Соціальні мережі: за і проти»

9 клас. Вихователь Здебська І.О.
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Тематична лінійка
«Чорнобиль. Що ми дійсно знаємо?»

9 клас. Вихователь Здебська І.О.
26 квітня 2016 року, у 30 роковини 

чорнобильської аварії, учні 9 класу провели 
тематичну лінійку «Чорнобиль. Що ми дійсно 
знаємо?». Дев’ятикласники зазначили, що вибух 
на Чорнобильській АЕС – це найбільша трагедія 
не тільки України, а й усього людства, адже 
великий викид радіоактивного пилу піднявся 
на висоту 1500 м і був перенесений вітром до 
Скандинавії, Центральної та Південно-Східної 
Європи, Північної Італії. 

Під час лінійки учні розповіли про причини та 
наслідки катастрофи. Гімназисти повідомили, 
що одразу після аварії майже 8,5 млн. людей 
були опроміненими, близько 155 тис кв. км 
територій було забруднено, з них 52 тис 
кв. км – сільськогосподарські землі. Таких 
катастрофічних наслідків серед населення 
можна було уникнути, якби не замовчування влади 
СРСР і невдала евакуація. Перше офіційне повідомлення в СРСР зробили аж 
28 квітня під тиском міжнародної спільноти, але і в ньому не повідомлялось про 
масштаби проблеми.

Присутні переглянули документальні хроніки тих подій. Зокрема аудіозаписи 
диспетчерів про пожежу на реакторах АЕС, відео ліквідації пожежі та евакуації 
населення з міста Прип’яті, будівництво нового саркофагу, на який  країни-
донори зібрали 750 млн. євро. Хвилиною мовчання гімназисти та колектив 
облкомплексу вшанували всіх жертв чорнобильської катастрофи. 

Учні зазначили, який стан  чорнобильської зони відчуження сьогодні: 
розповіли про «повертанців», туризм та пропозиції щодо раціонального 
використання досить безпечних територій, наприклад, створення Поліського 
біосферного заповідника.

Наприкінці заходу дев’ятикласники наголосили, що немає в Україні такого 
місця, яке б не було пов’язане з горем Чорнобиля. Наша пам›ять і пам›ять 
багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатися до трагічних 
квітневих днів 1986 року.
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Краєзнавчий проект «Вивчення історії
культури та природи нашого краю»

10-А клас. Вихователь Кушнєрова С.В.

Учні 10-А класу під керівництвом 
вихователя Кушнєроваої С.В. про-
довжили  роботу над краєзнавчим 
проектом «Вивчення історії, культури 
та природи нашого краю».

У 2015-2016 навчальному році 
було продовжено серію заходів, які 
висвітлювали історію нашого краю в 
ХХ столітті, акцентуючи увагу на ос-
новних досягненнях та прорахунках 
державотворчого процесу початку 

століття, ролі особистостей, наших земляків, на хід історичних подій на-
шого краю, країни та світового співтовариства. 

У рамках екологічного виховання та природоохоронних акцій, прове-
дені години спілкування «Перлини природи нашого краю», екскурсія «Ми 
в природі, природі в нас», під час яких учні звернули  увагу на екологіч-
ні проблеми міста, хаотичні смітники, пам‘ятки природи та культури, які 
знаходяться під загрозою знищення. Під час походів учні організовували 
прибирання місць відпочинку у зеленій приміській зоні. 

Перед відвідуванням Кіровоградського обласного академічного 
українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького учні 
згадали історію його заснування та біографії видатних корифеїв україн-
ського театру, відвідали меморіальний музей М. Л. Кропивницького. Не-
одноразово десятикласники здійснювали пішохідні екскурсії «Вулицями 
нашого міста», згадуючи історичні події, пов’язані з певними будівлями та 
обговорювали питання доцільності перейменування міста, вулиць, про-
вулків та місць відпочинку.

Учні, які навчалися в Малій академії наук, виступали перед учнями з 
короткими повідомленнями з тем, над якими вони працюють.

У ході роботи над проектом учні співпрацювали з бібліотекою  
ім. О. Боченка, відвідали бібліотечні уроки, ознайомилися з існуючою 
краєзнавчою літературою, періодичними виданнями та інформацією на 
електронних носіях. 

Учні займалися дослідницькою та пошуковою діяльністю: частина уч-
нів опрацювала літературу з історії нашого краю, визначивши основні 
події та особистостей, які мали значний вплив на історію нашої країни. 
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Краєзнавчий проект «Вивчення історії
культури та природи нашого краю»

10-А клас. Вихователь Кушнєрова С.В.

Інша група працювала над дослідженням літературного спадку письменників, 
поетів та митців, які залишили помітний слід не тільки в історії нашої країни, а й 
знані в усьому світі. 

Тематична лінійка «У вихорі танцю» до 90 річчя патріарха українського тан-
цю А.М. Кривохижі, стала нагадуванням про значення ансамблю «Ятрань» та 
творчу діяльність балетмейстера на вітчизняне та світове мистецтво танцю; за-
цікавила розвитком українського танцю; навчила аналізувати, робити висновки, 
виховувати любов до мистецтва, повагу до танцюристів та хореографів.

Особливо яскравими моментами стали відтворення хореографічних компо-
зицій «Танок з рушниками», «Поворотня», «Подоляночка», які в поєднанні з віде-
озаписами заслуженого ансамблю народного танцю України «Ятрань», про-
демонстрували бажання продовжувати та примножувати досягнення видатних 
земляків. А також спогади учня та продовжувача справи А.М. Кривохижі, дирек-
тора облкомплексу, народного артиста України, художнього керівника народ-
ного хореографічного ансамблю 
«Пролісок», А.Є. Короткова

Лінійка «Корифеї українського 
театру» була присвячена Міжна-
родному дню театру. Найяскраві-
шим моментом стала інсценізація 
уривків з п‘єс М.Старицького «За 
двома зайцями» та І.Карпенка-Ка-
рого «Мартин Боруля». Учасники 
театрального дійства продемон-
стрували неабиякий акторський 
талант, чим зірвали бурхливі опле-
ски.

Гімназисти вкотре підтвердили, 
що Кіровоградщина, будучи ко-
лискою українського театру, про-
довжує залишатися землею, яка 
народжує нові таланти.
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Година спілкування 
«Запали свічку толерантності»

10-Б клас. Вихователь Берлін О.А.
Сучасна культурна людина – це не тільки 

освічена людина, що володіє почуттям само-
поваги і шанована оточуючими. 

А це можливо, якщо навчатися бути толе-
рантним у стосунках один з одним, поважати 
індивідуальність і неповторність кожного. Саме 
з метою розширення уявлення про толерантну 
особистість та вміння знаходити в людях і в са-
мому собі те, що допомагає людям бути толе-
рантним, у 10-Б відбулася година спілкування 
«Запали свічку толерантності».

На заході були присутні гості – іноземні сту-
денти Кіровоградської льотної академії та їхній 
куратор Світлана Бондарчук.

Розпочалася година спілкування з обгово-
рення Китайської притчі «Гарна сім’я» та історії 
походження поняття «Толерантність». Учні дій-
шли до висновку, що клас – це маленька сім’я, 
в якій має завжди панувати доброта, повага, 
взаєморозуміння.

Під час проведення тренінгових вправ 
«Дрібниці життя», «Давайте пофантазуємо…», 
«Конверт одкровень» та «Дерево щастя», завдя-

ки яким учні навчалися формувати і висловлювати свої думки, поважати 
думки інших. Не залишилися осторонь і гості, які взяли активну участь у 
вправах.

Логічним завершенням години спілкування були віршовані рядки про 
толерантність, а палаюча свічка, передана по колу, стала символом єд-
нання, дружби, щирості.

Після закінчення заходу відбулося неформальне спілкування із гостя-
ми. Учні мали можливість познайомитися, дізнатися думку юнаків із Мон-
голії, Еквадору та Туркменістану щодо толерантності, дотримання прав, 
індивідуальності і неповторності людей.

Учасники заходу висловили сподівання, що такі зустрічі стануть тра-
диційними.
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Тематична лінійка
«Михайло Кравчук – математик і патріот»

10-Б клас. Вихователь Берлін О.А.
8 грудня учнями 10-Б класу було про-

ведено тематичну лінійку «Михайло 
Кравчук – математик і патріот», присвя-
чену найвидатнішому математику ХХ 
сторіччя, дійсному члену Всеукраїнської 
академії наук, науковцю світової слави.

Учні підібрали та підготували інфор-
мацію про життя великого математика, 
який стояв біля витоків винаходу першо-
го у світі електронного комп’ютера. Ми-
хайло Кравчук першим в Україні почав 
писати математичні праці українською 
мовою, що його й погубило. Приліпив-
ши ярлик «націоналіста», запроторили 
до більшовицьких концтаборів, незва-
жаючи на великий науковий доробок 
ученого. Там, на Колимі, він і загинув у віці 
п’ятдесяти років. Найбільше учнів врази-
ло те, що Михайло Кравчук був не тільки 
великим науковцем, автором многоч-
ленів Кравчука, моментів Кравчука, фор-
мул Кравчука, осциляторів Кравчука, а 
й великим патріотом, який свій короткий 
вік невпинно і творчо працював на благо 
науки та освіти рідного краю.

Нікого не залишала байдужим поезія, 
присвячена Михайлу Пилиповичу, яку ви-
разно прочитали Тетяна Поліщук, Мико-
ла Федурко та Дмитро Каракоць.

Радійте. Все ж настане суд
Недовго вже його чекать
Узнає світ і вашу суть,
І справжню велич Кравчука. 
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23 лютого учнями 10-Б класу (вихователь 
Берлін О.А.) було проведено тематичну лінійку 
«Небесна Сотня. На сторожі Гідності»,  з 
метою вшанування пам’яті Героїв Майдану, 
виховання патріотизму та формування 
активної громадянської позиції. Учні нагадали 
присутнім, що наприкінці 2013 року під 
загрозою знищення були державність та 
незалежність України, свобода слова і 
волевиявлення, права власності, українська 
мова та культура. Доповідачі наголосили, 
що приводом для повстання стало небачено 
жорстоке побиття активної молоді, яка мирно 
виступала за європейських шлях розвитку 
України. Застосування владою спочатку 
сили, а потім і зброї, загострило протиріччя та 
спровокувало появу більше сотні загиблих, які 
віддали своє життя за державу, в якій людина 
посідає чільне місце як особистість, як будівник 
своєї держави, свого майбутнього.  Серед них 
і наш земляк, бобринецький фермер, батько 
трьох дітей Віктор Іванович Чміленко, який 20 
лютого 2014 року загинув від кулі снайпера на 

Майдані. 
Проникливе виконання Юлією Заліською пісні «Мамо, не плач» та 

Миколою Федурко вірша «Пам’яті Небесної Сотні» викликали сльози на 
очах присутніх. Хвилиною мовчання старшокласники та усі присутні 
вшанували загиблих під час Революції Гідності.

Тематична лінійка 
«Небесна сотня. На сторожі гідності»

10-Б клас. Вихователь Берлін О.А.
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17 травня відбулася загальногімназійна 
інформаційна лінійка «День Європи 
в Україні» з метою інформування 
учнів облкомплексу про передумови 
виникнення Дня Європи та традицій його 
святкування, утвердження європейських 
цінностей, виховування почуття 
патріотизму та толерантності. Оскільки на 
базі 10-Б класу успішно працює євроклуб 
«Астра», то саме йому була доручена 
почесна місія проведення лінійки. 

Учні розповіли про історію виникнення 
свята, які саме країни його святкують і як. 
Показали невелике відео на цю тематику. 

Оскільки День Європи – 9 травня – 
збігається з Днем Перемоги, в Україні 
урочисті заходи розпочинаються, згідно з Указом Президента від 19 квітня 2003 
року № 339/2003 «Про день Європи», щорічно з третьої суботи травня.

Учні дізналися про те, як святкується День Європи в Україні, а також анонс 
заходів до Дня Європи в Україні, які проходитимуть в Кіровограді цього року.

Наостанок Кондаурова Анастасія зачитала власний вірш «Я – українець. 
Я - європеєць», а Заліська Юлія заспівала власну пісню про Україну, їй 
акомпанував Каракоць Дмитро.

Лінійка була пізнавальною, надзвичайно цікавою, та допомогла кожному 
відчути себе частинкою Європи.

Тематична лінійка 
«День європейських мов» 

10-В клас. Вихователь Берлін О.А.
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Інтелектуальна гра
«Я люблю Україну» 

10-Б клас. Вихователь Корніченко I.С.
Ні для кого не секрет, що Україна – це земля, 

де ми народилися і живемо, де живуть наші бать-
ки, де жили наші предки. Це наша мати-Батьків-
щина. 

Так, у кожного одна Батьківщина і кожен має 
її любити. Україна – це прекрасна, багата зем-
ля. Україна – це  звичаї і традиції наших предків. 
Україна – це її мова.  Українська  мова  за  своєю  
милозвучністю  посідає  одне  з  перших  місць  
між  європейськими.  Її  красу  та  співучість  ви-
знає  весь  світ.  Немає  народу,  байдужого  до  
рідної  мови,  до  своєї   землі,  тієї,  на  якій  ти  на-
родився  і  живеш.

Тому з метою розширення та поглиблення 
знань про свою країну, традиції та звичаї, рідну 

мову у 10-Б класі відбулася інтелектуальна гра, присвячена Дню україн-
ської писемності та мови  «Я люблю Україну».

Перед початком гри клас об’єднався у дві команди – «ЗУС» (захисники 
українського слова) та «Verum» (у перекладі з латинської – істина), пред-
ставивши капітанів та девізи.  Інтелектуальна гра включала в себе шість 
турів, розпочавшись  з розминки для того, щоб учні краще налаштува-
лися на подальшу роботу, яка полягала у завданнях різного рівня:визна-
чення другої частини українських прислів’їв та приказок, відгадування 
народних пісень, значення того чи іншого слова без допомоги словника, 
переклад російського фразеологізму українським відповідником, визна-
чення достовірності-недостовірності фактів про нашу державу, а також 
традиційний конкурс капітанів, у якому необхідно було назвати відомих 
українських діячів, при цьому не називаючи їх. 

Учасники обох команд упоралися з поставленими завданнями, про-
явивши неабияку кмітливість та  логіку, 
тому у підсумку перемогла дружба.

Усе минає, а слово залишається. 
Залишається і несе крізь час голос 
людської душі. Тож хай живе, пере-
живає століття й покоління найбільше 
диво – рідна мова!
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Година спілкування 
«Співець селянської душі»
10-Б клас. Вихователь Корніченко І.С.

З нагоди 145 річниці від дня народження Ва-
силя Стефаника у 10-Б класі був проведений від-
критий виховний захід «Співець селянських дум».

Василь Стефаник – талановитий український 
письменник - реаліст, неперевершений до цьо-
го майстер стислої соціально-психологічної 
новели. Він написав не так уже й багато – його 
художні твори вміщаються в одному томику. І 
все ж ім’я письменника стоїть поряд з іменами 
найвидатніших новелістів світу. Стефаникові но-
вели вражають своєю виключною правдивістю, 
справжньою оригінальністю і художньою доско-
налістю. Вже спочатку, як тільки з’явилися перші 
реалістичні новели письменника, вони захопили 
і схвилювали читачів.

Упродовж заходу учні пригадали життєвий 
шлях письменника, кількість творчих періодів, до-
робок, який залишив після себе один з найоригі-
нальніших новелістів світової літератури.  

Як психолог селянської душі, Василь Стефа-
ник не має собі рівних в українській літературі, 
він випередив чи не всіх, хто тільки писав про 
село… Переживання його персонажів були і переживаннями самого автора. 
До самої смерті не полишало Стефаника бажання  «сказати людям щось таке 
сильне і гарне, що такого їм ніхто не сказав ще». І на його долю випало найбіль-
ше для художника щастя — він сказав те, що хотів, і сказав так, як хотів.
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Тематична лінійка
«Який ти, Хрестителю Русі?» 

10-В клас. Вихователь Дмитрієва В.В.
Нинішнього року минає 1000 років із часу 

Успіння великого київського князя Володими-
ра Святославича. Хреститель Русі київський 
князь Володимир Святославич є знаковим 
символом для всієї східнослов’янської цивілі-
зації. Адже серед подій і явищ, що визначали 
плин вітчизняної історії, не буде перебільшен-
ням назвати найголовнішим Володимирове 
хрещення. Християнізація Київської Русі подо-
лала політичну та культурну ізольованість кра-
їни й призвела до визнання за нею самостій-
ного місця у символічній сім’ї християнських 
народів тогочасного європейського світу.

Саме з метою збереження та утверджен-
ня традицій української державності, які є 

носіями історичної спадщини Руси-України, засвідчення важливості при-
йняття християнства для розвитку українського суспільства, як невід’єм-
ної частини європейської цивілізації, а також вшанування пам’яті видат-
ного державного діяча — князя Київського Володимира Великого, учні 
10-В класу провели року тематичну лінійку «Який він — Хреститель Русі?»

Під час лінійки учні ознайомили слухачів із цікавими фактами з життя 
нашого славного предка, державотворця, засновника Києво-Руської 
держави князя Володимира.

Діти зазначили, що після хрещення в характері Володимира відбулися 
великі зміни. Він зробився побожним, ласкавим, щедро роздавав мило-
стиню, створював школи, храми і став у повному розумінні батьком своїх 
підданих. Він допомагав бідним, старим і калікам, сиротам і вдовам. Тому 
не дивно, що всі називали його ласкавим батьком і «Сонечком Ясним».  

На підсумок тематичної лінійки учні 10-В класуз робили висновок про 
те, що через майже 1000 років після смерті князя, для нас абсолютно 
незаперечне величезне історичне значення його епохи, тих реформ, які 
князю вдалося провести за 35 років правління київською державою  Осо-
бистість і справи великого київського князя Володимира (як і його сина 
Ярослава Мудрого) — це справді славна, «золота» сторінка історії Ста-
родавньої Русі.



ВИХОВНА РОБОТА В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 67

Тематична лінійка
«Чорнобиль не має минулого» 

10-В клас. Вихователь Дмитрієва В.В.
Чорнобильська трагедія... Ось уже 30 ро-

ків дзвони Чорнобиля стукають у наші сер-
ця. змушують зупинитись і озирнутись в той 
страшний 1986-й... 

30 років минуло відтоді, а пам’ять наша 
зберігає все до найменших подробиць. 
Проходять роки після аварії на Чорнобиль-
ській атомній електростанції. А біль не вщу-
хає, тривога не покидає людей, пов’язаних 
зі скорботним часом ядерного апокаліпси-
су. Чорнобильська біда ще довго лунатиме 
в нашій пам’яті дзвонами за тими, кого вже 
немає, кого не стане завтра, хто заплатив за 
чиюсь помилку своїм здоров’ям, життям.

Саме 26 квітня 2016 року в день пам`яті найбільшої техногенної катастрофи 
учні 10-В класу провели тематичну лінійку «Чорнобиль не має минулого», при-
свячну 30-ій річниці з дня трагедії на ЧАЕС.

Виступи учнів класу, виконання віршів і пісень, присвячених Чорнобильській 
трагедії перенесли всіх присутніх гімназистів у ті часи, коли їх батьки були май-
же такого самого віку, як вони сьогодні. У всіх на вустах лунали слова «глобальна 
катастрофа», «радіоактивне забруднення», «екологічні біженці», «ліквідатори». 

Під час заходу учні 10-В класу зазначили, що у день пам’яті ми з сумом згаду-
ємо і вшанувуємо ліквідаторів аварії на ЧАЕС, людей, які ціною свого здоров’я 
і життя врятували від ядерного лиха не лише Україну, а й увесь світ. Адже на-
слідки аварії могли б бути набагато страшнішими, якби не їх самопожертва та 
героїзм.

Усі учні гімназії мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою «І 
біль. І пам’ять. І тривога…», а також із представленою іконою Чорнобильський 
Спас.

На завершення заходу діти ще раз звернули увагу присутніх на те, що поки 
ще не зажила чорнобильська рана і не відшукати нам слова, що  вгамовують її 
біль. Тож пам’ятаймо, що ми, люди, маємо з відповідальністю ставитися до ото-
чуючого світу, щоб залишити його чистим, прекрасним і живим для прийдешніх 
поколінь.



ВІ
Д

К
РИ

ТІ
  З

А
Х

О
Д

И

68

У 10-В класі проведено відкритий захід на 
тему: «Рідна мова й Україна- це найдорожче, 
що у нас є!» 

У своїх виступах учні наголосили, що з часу 
виникнення писемності почався період доку-
ментальної історії людства, тому стало можли-
вим не тільки передавати мову інформацією на 
відстані, але й закріплювати її в часі. Виникнен-
ня письма має надзвичайно важливе значення 
в  історії народу.

Учні підкреслили, що письмо – одне з 
найістотніших знарядь культури, яке в просторі 
і в часі розширює функціонування мови.

Учні у своїх виступах згадали минуле Украї-
ни, яка мужньо переносила найважчі випробу-

вання, коли гинули і гинуть не сотні й тисячі, а мільйони її дочок і синів…Ми 
можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, 
а  лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких су-
сідів. Учні у своїх виступах звернули увагу на символи України: тополю, 
вербу, калину і вишиванки. Серед них-рушник-символ єдності сім’ї, сим-
вол любові до землі, до матусі, символ працелюбності нашого народу, де 
переплітаються, радість і біль, щастя і горе.

На сам кінець заходу учні показали уривок з п’єси «Сватання на Гон-
чарівці», адже український народ не може обійтися без гумору, який є 
справжньою прикрасою української мови.

Захід закінчився такими слова: «Бережімо рідну землю, українську 
мову, національну гідність…Не забуваймо, що ми українці».

Літературно-музичне свято 
«Рідна мова й Україна -

це найдорожче, що у нас є!»
10-В клас. Вихователь Муромцева В.І.
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Урок пам’яті 
«Життя, обірване Афганом»

10-В клас. Вихователь Муромцева В.І.
У 10-В класі проведено відкритий урок 

пам‘яті на тему: «Життя, обірване Афга-
ном.» У своїх виступах учні розкрили ге-
роїчні подвиги українців у цій страшній 
війні. Неоголошена війна в Афганістані 
розтяглася на довгих 10 років-це страшно 
і моторошно. У той час, мабуть, ніхто не пе-
редбачав, що так звана «інтернаціональ-
на допомога братньому народу», пере-
твориться на найтривалішу  війну в історії 
СРСР.

15 лютого 1989 року відбулося виведен-
ня українських військ з Афганістану. Війна 
для радянських військових  закінчилася. 
Ми повинні розуміти трагізм участі в цій 
війні. Через Афганістан пройшло  більше 
160 тисяч  українців, більше 15 тисяч заги-
нуло,35 тисяч було поранено ,тисячі потрапили в полон.

На урок пам‘яті  були запрошені учасники Афганської війни майор Остащук 
Віктор Миколайович, полковник Коліушко Сергій Вікторович, які поділилися свої-
ми спогадами про бої на території Афганістану.

Учні класу поклали квіти до меморіальної дошки нашому випускнику 2001-
2003 року, Волкотрубу Віталію, учаснику АТО, який загинув під Іловайськом 29 
серпня 2014 року. Вшановуючи пам‘ять загиблих в Афганістані та в зоні АТО, низь-
ко вклоняємося та маємо надію, що на всій Землі владарюватимуть мир і зла-
года.
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Тематична лінійка  
«Зоряне небо Михайла Старицького»

10-Г клас. Вихователь Костенко О.С.
Виховна робота в 11-Г класі має 

гуманітарну наповненість та будуєть-
ся за різними напрямками. З метою 
виховання в учнів високих моральних 
якостей (патріотизму, почуття краси, 
гармонії, повагу до надбань українсь-
кого мистецтва тощо) була проведена 
відкрита лінійка «Зоряне небо Стари-
цького», яку присвятили 175-річчю від 
дня народження митця.

Михайло Старицький належить до 
тих постатей в історії вітчизняної культури, котрі викликають подив і шану 
розмаїттям таланту: він увійшов в історію як співак і драматург, прозаїк і 
перекладач, організатор театральної справи. 

Серед письменницького доробку М. Старицького окреме місце на-
лежить поетичній спадщині, яка охоплює майже 40 років його життєвого й 
творчого шляху. Під час лінійки учні виконали найвідомішу пісню на слова 
митця «Ніч яка місячна…», а також продекламували останню написану 
ним поезію «Двері! Двері замкніть…»

Дослідили учні й театральну діяльність митця. Зустріч у Києві на почат-
ку  80-х рр. Михайла Старицького та Миколи Лисенка з організатора-
ми Єлисаветградського аматорського гуртка поклала початок першій 
українській професійній трупі під керівництвом Михайла Старицького.

Усе своє життя Михайло Петрович Старицький працював не заради 
грошей, честі й слави, а заради виховання наступних поколінь. У твор-
чості він біг за кількома зайцями, і зловив усіх. Саме таким був висновок 
учнів 10-Г класу про творчість Михайла Старицького.
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Парадокс Інтернету: він з’єднує людей,
що знаходяться далеко,

але роз’єднує з тими,
хто знаходиться поруч

(з інтернет-сторінки http://www.gumor.org)
Поставити лайк. Запостити. Залишити ко-

ментар. Бути онлайн. Сьогодні ці слова усім 
знайомі й нікого не дивують. Ми все більше 

спілкуємося дистанційно за допомогою електронних гаджетів і можливих інтер-
нет-ресурсів. Ми товаришуємо,  спілкуємось, розважаємось, робимо покупки 
і навіть іноді закохуємось завдяки соціальним мережам. То наскільки соцмере-
жі увійшли в наше життя? Допомагають чи заважають вони нашому життю? На-
скільки сильно ми заплутались у них? І що ж нас очікує далі?

На ці питання намагалися дати відповіді учні 10-Г класу під час ток-шоу
«Сучасна молодь: люди нового покоління чи інтернет-залежний натовп?».
Для цього учні дослідили історію мережі Інтернет і найвідоміших соцмереж, 

обговорили, чому сучасній молоді легше спілкуватися он-лайн, ніж  наживо, яку 
небезпеку може нести в собі постійне користування інтернетом. Учні визначили 
позитивне й негативне у спілкуванні в соцмережах і наприкінці заходу зробили 
висновок, що он-лайн середа затягує та часто стає другою реальністю. Для ко-
гось спілкування в будь-якому вигляді конче необхідно, а хтось стає залежним 
від своїх сторінок і віртуальних друзів настільки, що втрачає зв’язок з близькими. 
Найкращий вихід – навчитися користуватися ними так, щоб вони робили наше 
життя цікавішим, не відриваючись від реальності.

Ток-шоу «Сучасна молодь:
люди нового покоління чи 

інтернет-залежний натовп»
10-Г клас. Вихователь Костенко О.С.



ВІ
Д

К
РИ

ТІ
  З

А
Х

О
Д

И

72

Ми живемо в нелегкий час – час змін. Доля 
нашої Батьківщини турбує усіх нас однако-
во, незалежно від того, в якому куточку Укра-
їни ми живемо – на Сході чи Заході, в столи-
ці чи маленькому містечку. Всі ми однаково 
прагнемо захистити свої родини та оселі. У 
військовослужбовців військ правопорядку 
особлива місія. Нині саме вони є тієї силою, 
від якої залежить безпека та спокій у наших 
домівках. І як би не розгортались події, як 
тяжко б не було, поряд з Національною Гвар-
дією України завжди були і будуть три слова 
– Сила, Честь, Гідність. 

В ознайомленні учнів з нашою історією, 
завданням та обов’язками Національної 
гвардії України має допомогти інформаційна 
година, проведена в 10-Г класі, на тему: «На-
ціональна гвардія України – сила, честь, гід-
ність нашої держави», метою якої було сфор-
мувати у свідомості учнів об’єктивні причини 
виникнення Національної гвардії України, та її 
ролі у житті української держави; розвинути в 

учнів почуття патріотизму, віру в український народ та його Збройні сили. 
У ході заходу учні дізнались, які саме зобов’язання має Національ-

на гвардія України, про національну символіку гвардії. Важливим еле-
ментом заходу був перегляд уривку з документального фільму «Хоробрі 
серця», який дуже правдиво змальовує всі реалії подій, які відбуваються 
сьогодні в Україні та в якому було показано витоки початку формування 
Національної гвардії. 

Учні не тільки дізналися, що ж таке Національна гвардія України та яке 
її значення для Батьківщини, а й зрозуміли, наскільки необхідні такі люди 
на сьогоднішній день, розвинули свої уявлення про події сьогодення та 
зрозуміли наскільки важлива наша, хоч найменша, роль та допомога у 
боротьбі за справедливість та волю.

Інформаційна година
«Національна гвардія України – сила, 

 честь, гідність нашої держави»
10-Г клас. Вихователь Віннічук А.Ю.
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Година спілкування  
««Концтабір – страхіття війни»»

10-Г клас. Вихователь Віннічук А.Ю.
З кожним роком стає все менше і мен-

ше учасників та свідків ІІ Світової війни. 
Люди починають забувати тих, хто вряту-
вав нашу країну від фашистської Німеччи-
ни. Практично нічого ми не знаємо і про 
тих, хто побував у фашистських концтабо-
рах, багато забулося або просто замов-
чувалося.

Саме з метою ознайомлення учнів зі 
страшними сторінками історії людства та 
поваги до тих, хто став жертвою концен-
траційних таборів, у 10-Г класі була прове-
дена виховна година на тему: «Концтабір 
– страхіття війни».

Під час заходу учні ознайомилися з 
поняттям концентраційний табір, шляхом 
заочної екскурсії  розглянули  процеси, 
які проходили в роки Другої світової війни. 
В ході заходу учні замислились над причи-
нами суспільного життя, яке перетворює 
зовні нормальну людину на сліпого вико-
навця. 

Також один з учнів 10-Г класу провів до-
слідження у своєму рідному селі Зелене, 
Компаніївському районі, Кіровоградської 
області, де під час німецької окупації діяв 
концентраційний табір для військово по-
лонених та євреїв. Шляхом пошуку архівних даних та спілкуванням зі свідками 
тих подій, вдалося встановити чимало фактів, які вказують на антиморальну та 
злочинну діяльність адміністрації табору. Учні були ознайомленні з матеріалами 
дослідження та заслухали свідчення очевидців, які були зачитані.

Завершальним етапом виховної години була хвилинна мовчання, якою вша-
нували всіх тих, хто загинув в концентраційних таборах. Пам’ять про них завжди 
буде жити в наших серцях.
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До Дня захисника України, який від 
цього року відзначається 14 жовтня в День 
українського козацтва і день святої Покро-
ви Пресвятої Богородиці, учні 11-А класу 
підготували тематичну лінійку для учнів 10-
11-х класів «Від козацтва до сьогодення». 
Гімназисти у віршовій формі розповіли про 
подвиги великих українських гетьманів Дми-
тра Байди-Вишневецького, Петра Конаше-
вича-Сагайдачного, Богдана Хмельниць-
кого, а також згадали про наших сучасних 
героїв-козаків - тих, хто ще не так давно бо-
ровся за свободу України, але, на жаль, за-
гинув у зоні АТО. Під час хвилини мовчання 
представники кожного  класу поклали квіти 

до меморіальної дошки на честь випускника Кіровоградського облкомп-
лексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Волкотруба Віталія Юрійовича. 

Завершився захід виконанням життєствердного танцю «За життя» уч-
нями 11-А та 10-А класів.

Тематична лінійка
«Від козацтва до сьогодення»

11-А клас. Вихователь Нестерова В.О.
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Великдень, Пасха, Христове Воскресіння. У сло-
восполученні «Великий День» лунає відгомін міфів 
та вірувань давніх індусів, єгиптян, греків, римлян, 
слов’ян та інших народів, що втілювали ідею вічного 
життя в образах Вішну, Озіріса, Фенікса, бога Сон-
ця... Величне свято, яке символізує перемогу над си-
лами темряви і зла. Назва свята дійшла й до нас, од-
нак наповнилась новим змістом. Ісус Христос через 
добровільну смерть і воскресіння звершив перехід 
для всього людства і кожної людини зокрема з раб-
ства смерті до вічного життя. Тому Пасха стала свя-
том найбільшої буттєвої радості — відчуття єдності з 
усім світом. Традиції його святкування складалися сторіччями.

28 квітня учні 11-А класу провели тематичну лінійку, присвячену світлому святу 
Воскресіння Господнього, метою якої було ознайомити гімназистів з найдавні-
шим, найурочистішим святом – Великоднем;  в обрядах і традиціях якого, перш 
за все, пошановується людина, її чесноти, справедливість, праця, гостинність, 
доброта, єдність та велика святість родини –роду, пошана померлих поколінь, 
культ Предків… Це ті Звичаї, які є  частиною української душі, об’єднують окре-
мих людей в одну цілісність – НАЦІЮ. 

Під час святкової лінійки учні мали змогу дізнатися історію походження свя-
та та традиції його святкування в Україні, переглянули хореографічні композиції 
«Веснянка» та «Молитва» у виконанні дівчат 10-А класу та отримали настанову 
та благословення від гостя заходу –  протоієрея, настоятеля Благовіщенського 
храму отця Євгенія.

Тематична лінійка «Так натхненно
дзвонять Великодні дзвони»

11-А клас. Вихователь Нестерова В.О.
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«ХХ століття – український рахунок» - таку 
назву мала класна година з елементами 
конференції, що пройшла в 11-Б класі. 
Метою її було обговорення найбільш 
значущих для історії України подій, 
визначення наших важливих перемог 
та прикрих поразок. Лопушенко Я.,  
Веселовська Н., Шевченко Д., Маліченко Є.,  
Вовчок О. та вихователь Малявкіна Т.В. 
підготували змістовні повідомлення: про 
спробу найсвідомішої частини нашого 
народу розпочати нову історію України 
з проголошення Незалежності після 
революції 1917 р. та причини поразки 
лідерів УНР, про державну політику Леніна-
Сталіна щодо України, рух українських 
дисидентів-шістдесятників, обставини 

проголошення Незалежності нашої держави у 1991-му тощо.
 Обговорювалися думки про нашу історію та культуру Олександра 

Довженка („Щоденник”) та Ліни Костенко (поезія, стаття „Гуманітарна 
аура нація”). В ході обміну думками проводилися паралелі між 
історичними подіями минулого та сьогодення, а також у взаєминах 
між Україною та Росією. Головною проблемою, поставленою в ході 
розмови, було питання історичної пам’яті, збереження правди історії. На 
сьогоднішній день мають місце спроби фальсифікації  подій порівняно 
недалекої від нас історії. Ще живі свідки та жертви злочинної політики 
комуністичних лідерів СРСР, але це не заважає прихильникам „сильної 
руки” (на жаль, їх досить багато) пропагувати цей стиль правління як 
приклад для наслідування. 

Учні, присутні на заході, 
повинні були переконатися в 
тому, що історична необізнаність 
особистості та її небажання 
розібратися в реаліях сьогодення 
надає можливість маніпулювати 
нею.

11-Б клас. Вихователь Малявкіна Т.В.

Година спілкування  
«ХХ століття – український рахунок»
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Тематична лінійка
«Родина Ельворті в історії  
 розвитку нашого міста»

11-Б клас. Вихователь Малявкіна Т.В.
В усі часи свого існування наше місто – Єлисаветград, Зінов’євськ, Кірово, 

Кіровоград – незалежно від назви, завжди вважалося провінційним і в певно-
му сенсі неперспективним для талановитої та амбітної особистості. І тому біль-
шість наших видатних земляків реалізували себе і стали знаменитими далеко 
від цих місць. Але буває і по-іншому. Нашому місту дуже пощастило, коли на 
початку 70-х років ХІХ ст. сюди приїхали англійці Роберт і Томас Ельвотрі.

Братам Ельворті, судилося відіграти значну роль в економічній історії Єли-
саветградщини: вони стали засновниками та керівниками одного з найбільших 
та успішніших приватних підприємств України – заводу сільськогосподарських 
машин. Тематична лінійка, підготовлена учнями 11-Б класу, була присвячена іс-
торії розвитку підприємства та внеску родини Ельворті в розвиток добробуту та 
культури нашого міста. 

Готуючись до заходу, учні від-
відали музей Ельворті та здійсни-
ли пішохідну екскурсію до місця 
розташування споруд, побудова-
них засновниками підприємства 
для потреб виробництва та для 
культурного розвитку робітників. 
Учні дізналися про те, що Роберт 
Ельворті вважав за правило біль-
шу частину капіталу, зароблено-
го в Російській імперії, витрачати і 
вкладати саме тут.  

Вивчивши історію перебування 
родини Єльворті в Єлисаветграді, 
учні замислилися над тим, яким 
повинен бути справжній підприє-
мець і висловили думку про те, що 
саме наявність таких людей при-
скорила б економічний та куль-
турний розвиток нашої країни.
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Щорічно у четверту суботу листопада Україна зга-
дує жертв Голодомору. Пам’ять змушує нас кожно-
го року повертатися до цієї трагічної сторінки нашої 
історії: ми згадуємо страшні події тих років та низько 
вклоняємося праху всіх безвинно убієнних голодом 
українських громадян. 

Історія трагедії 1932-33 років стає особливо акту-
альною саме сьогодні, коли знову ведеться наступ на 
соціальні права українців, а на Сході нашої країни ми 
зазнаємо військової агресії від Росії. Епіграфом годи-
ни пам’яті і скорботи, яку підготували учні 11-Б класу, 
стали слова видатного українського поета Максима 
Рильського: «Хто не пам’ятає свого минулого - той не 
вартий свого майбутнього». Голодомор 1932-1933 роки 
– найжахливіший період в історії українського народу, 
катастрофа ХХ століття. Терор голодом, запровадже-
ний сталінським тоталітарним режимом в Україні, за-

подіяв смерть мільйонам хліборобів. Адже від голоду, масових репресій 
і депортацій Україна втратила більше ніж за роки Першої світової та гро-
мадянської воєн. Штучний голод покалічив мільйони життів, забрав понад 
6 мільйонів чоловік.

Всі присутні вшанували пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання. 
З сумом і болем у сердці згадали гімназисти ті страшні часи, коли мільй-
они українських громадян були просто фі-
зично знищені голодом, який був визнаний 
національним геноцидом. Для яскравішого 
відтворення тієї страшної трагедії було ви-
користано відеоматеріали зі свідченнями 
очевидців страшних подій минулого.

  Година пам’яті стала для гімназистів 
поминальним актом , жестом покаяння і пе-
рестороги, тому що масштаб пам’яті про Го-
лодомор є для нас, українських громадян, 
мірилом національної гідності і людської 
чесності.

Урок-реквієм
«Страшні роки,  

що з пам’яті не стерти»
11-В клас. Вихователь Вартанова Л.І.
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Усі ми сьогодні є свідками того, як пи-
шеться Нова Історія України. Тернистим 
шляхом йшла Україна до сьогоднішніх днів.

 20 лютого вся Україна вшановує Героїв 
Небесної Сотні, мужніх, незламних україн-
ців та їхніх побратимів інших національно-
стей, чиї душі уже на небесах.

В 11-Б класі пройшов вечір-пам’яті: «Ге-
рої не вмирають... Просто йдуть...» Учні вша-
нували пам’ять загиблих і згадали трагічні 
події, що сколихнули світ, змінили хід історії, 
події, завдяки яким наш народ став нацією.

Серед загиблих на Майдані гімназисти 
з болем в серці згадали і нашого земляка 
Чміленка Віктора Івановича, який  до Май-
дану приєднався з перших днів. У січні був 
жорстоко побитий тітушками, але від го-
спіталізації відмовився і повернувся на ба-
рикади.

«Наш Герой», — так тепер переважно 
говорять кіровоградці та жителі області 
про Віктора Чміленка — бобринецького 
фермера, який 20 лютого загинув від кулі 
снайпера на Майдані. Чміль (так його на-
зивали друзі) приїхав туди одним із перших, ще в грудні, коли відбувся розгін мир-
ної студентської демонстрації, і збирався покинути Майдан останнім. Батько 
трьох дітей, Віктор Чміленко ніколи не був байдужим до того, що діється в країні: 
разом із другом Олексієм Цокаловим вони відстоювали права фермерів у себе 
в районі, протестуючи проти приватизації землі, «воювали» з податківцями, бло-
кували ВВ-шників у Василькові, брали активну участь у кіровоградських Авто- та 
Євромайданах, тримали оборону Майдану. Шансів вижити у фермера не було: 
снайперська куля потрапила у сонну артерію. Кіровоградщина зустрічала Ге-
роя десятитисячним мітингом, труну з його тілом пронесли на руках від пам’ят-
ника Ангелу Охоронцю до центральної площі, де відбулася панихида.

Вечір пам’яті  
«Герої не вмирають... Просто йдуть...»

11-В клас. Вихователь Вартанова Л.І.
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Однією з видатних сторінок в історії культури 
не лише України, але й усього світу є мистецтво 
України-Русі. Художні досягнення цієї епохи - 
гордість України, та основа, на якій виросла вся 
українська культура. Пам’ятки епохи Київської 
Русі, за висловом М. Поповича, «органічно вхо-
дять в сучасний культурний ландшафт. Час не 
пощадив більшості з них: зруйновано храми, 
покрадено і знищено літописи, майже не ли-
шилося давніх ікон, лише рештки фундаментів 
княжих палаців свідчать нам про смаки  і май-
стерність будівничих».  

Метою заходу було ознайомлення учнів із 
мистецтвом періоду України-Русі, виховання  
національно-свідомої особистості, прище-
плення почуття гордості до всього українського, 
до національного спадку, культури, моральних 
цінностей, формування в учнів культури публіч-
ного виступу, здатності давати власну оцінку 
творам мистецтва.

Тематична лінійка стала підсумком великої 
роботи учнів над проектом «Мистецька спад-

щина України», в ході якого була грунтовно опрацьована науково-попу-
лярна література з мистецтвознавства: архітектура, монументальний та 
станковий живопис, іконопис, декоративно-прикладне та ювелірне мис-
тецтво. Учні 11-В класу, розділившись на творчі групи, систематизували та 
узагальнили матеріал, підготували презентації. Гімназисти усвідомили та 
донесли до слухачів-старшокласників, що мистецтво України-Русі стало 
підгрунтям, яке визначило подальший розвиток всієї української культури. 

Сучасність твердо тримається на грунті лише тоді, коли її коріння гли-
боко сягає у минуле, коли вона тісно пов’язана з нашою великою куль-
турною спадщиною. Культура й мистецтво України-Русі- це неоціненний 
внесок до світової художньої скарбниці. Найцінніша культурна спадщи-
на давньоруської держави, збагачена в подальшому творчою діяльністю 
майстрів різних удільних земель, послужила міцною основою для май-
бутніх досягнень українського мистецтва.

11-В клас. Вихователь Подгорна Н.А.

Тематична лінійка  
«Мистецтво України-Русі»
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Одним з провідних напрямів виховної роботи сучасної школи є патріотичне 
виховання, без якого неможливе формування якостей громадянина України як 
суверенної держави. Головною складовою виховання громадянина-патріота є 
грунтовне вивчення історичного минулого Батьківщини. 

Метою тематичної лінійки «Воїнам-визволителям присвячується»  було ознай-
омлення учнів з подіями, які відбувались під час ІІ світової війни на Кіровоград-
щині, спонукання їх до вивчення історії України та малої батьківщини.

У 2016 році виповнився 71 рік з дня закінчення Другої світової війни - події, що 
була й залишається однією з найболючіших сторінок української історії. З кож-
ним роком час віддаляє нас від тих страшних подій, які кожен з нас, шануючи 
пам’ять визволителів, повинен знати. В ході підготовки до заходу учнями була 
опрацьована історична та краєзнавча література, зібрання кіно- та фотома-
теріалів кіровоградського дослідника І.Світецького, тематичні інтернет-ресур-
си, матеріали родинних архівів, музеїв сіл та районних центрів. 

Учні 11-В класу, які брали активну участь у підготовці до заходу, а також при-
сутні на лінійці старшокласники усвідомили, якою страшною трагедією для на-
шого народу була Друга світова війна. Болючі історичні факти нашого порівняно 
недалекого спільного минулого повинні були спонукати старшокласників до 
висновку: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. І саме історична 
пам’ять робить народ сильним. 

Незважаючи на неоднозначність ставлення до подій ІІ світової війни у сучас-
ному суспільстві, молоде покоління повинно розуміти: подвиг тих, хто боронив 
наш народ від винищення, не підлягає сумніву. А тому вшанування пам’яті ге-
роїв,  які стали на захист рідної країни, є обов’язком кожного, хто сьогодні хо-
дить по нашій землі.

Тематична лінійка «Воінам-визволителям   
Кіровоградщини присвячується»

11-В клас. Вихователь Подгорна Н.А.
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Тематична лінійка «Слідами Митрополи-
та  Андрея Шептицького», яку провели учні  
11-Г класу, була присвячена 150-річчю від 
дня  народження Шептицького Андрея – гра-
фа, митрополита Галицького, архиєпископа 
Львівського, єпископа Кам’янець-Подільсь-
кого, громадського і церковного діяча, ме-
цената, дійсного члена НТШ.                                                                                                        

Постать митрополита є унікальним яви-
щем в історії української духовності ХХ ст.  
Він був усюди, в самій гущі життя того чи не 
найтрагічнішого в історії людства періо-
ду – першої половини двадцятого століття. 
Завжди був з українським народом, який у 
тих складних світових подіях прагнув здобути 
свободу, відновити свою державність.

Під час лінійки учні розповіли присутнім  
про життєвий шлях митрополита Андрея 
Шептицького, акцентуючи увагу на його 
духовній, політичній, громадській, меце-
натській, культурній діяльності та її ролі для 
розбудови української держави. Наголоси-

ти на благочинності Владики у часи Голодомору і Другої світової війни;. 
Підкреслили значимість спадку Шептицького, який має загальноукраїн-
ський характер.

Тематична лінійка
«Слідами Митрополита  
Андрея Шептицького»

11-Г клас. Вихователь Кондакова А.О.
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Одне з найважливіших питань, яке постає 
перед кожним з випускників; чим він буде за-
йматись у дорослому житті, чим заробляти 
собі на життя, тобто яку професію обрати? 
Від того, наскільки правильно буде зробле-
ний цей непростий та відповідальний вибір, 
значною мірою залежить подальше життя та 
доля людини. Щоб не помилитись у виборі 
професії учнями 11-Г була проведена  годи-
на спілкування  «Справа твого життя».  Ви-
бираючи професійний напрямок, важливо 
розуміти реальність здійснення своїх планів 
і амбіцій. У молодості всі «гори» здаються по 
плечу, але успіху досягає той, хто дивиться 
на життя відкритими очима. Для цього дуже 
важливо бути максимально поінформова-
ним щодо обраної професії, постаратися, 
що б відомості не були перекрученими і од-
носторонніми.                                                                  

Існує така думка: немає безталанних лю-
дей, є люди, що займаються не своєю пра-
цею. Кожна людина, коли починає будь-яку 
справу, сподівається на успіх, але досягає 
його не кожний, а тільки той, у кого є хист до 
цієї справи, відповідні здібності, талант.                                                                                                 

Під час заходу учні отримали багато ціка-
вої та корисної інформації, а саме: про стан 
ринку праці , основні чинники, що впливають 
на вибір професії молодою людиною, фор-
мулу вибору професії «Хочу-Можу-Треба». 
Про типові помилки при виборі професії, 
яких бажано уникати розповіла психолог гім-
назії Якимчук Г.В.

Учні  активно брали участь у дискусіях та презентували майбутні професії.

Година спілкування   
«Справа твого життя»

11-Г клас. Вихователь Кондакова А.О.
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7 жовтня учні 11-Г класу брали участь у тренінгу 
«Майбутнє варто планувати». Учні дізналися багато 
нового про духовне, фізичне, соціальне та розумо-
ве здоров’я. Під час гри вони висловлювали та ар-
гументували свої думки щодо чинників, які вплива-
ють на здоров’я людини, ще раз впевнилися в тому, 
що потрібно дбати про своє здоров’я вже зараз, а 
також планувати майбутнє задля уникнення непе-
редбачуваних наслідків. 

Захід був цікавим та пізнавальних, кожен зробив 
для себе певні висновки, які стануть в нагоді у май-
бутньому.

22 березня учні 11-Г класу брали участь у конкурсі-змаганні, присвя-
ченого Шевченківським дням «Чи знаємо ми Шевченка?». Захід складав-
ся із 5 конкурсів, під час яких гімназисти мали змогу продемонструвати 
свої знання з біографії, літературної та художньої спадщини Кобзаря, Та-
кож декламували вірші поета.  

Метою проведення заходу було розкрити значення творчості митця; 
розширити знання учнів про життєвий і творчий шлях; спонукати до по-
глибленого вивчення художньої спадщини Кобзаря; розвивати навички 
культури усного мовлення; виховувати любов та шану до рідного слова.

Захід був цікавим та пізнавальним, учні дійшли висновку, що для 
справжніх геніїв час не вимірюється датами народження і смерті: їхні ідеї 
і творче надбання перебувають поза часом, вони – безсмертні.

Конкурс-змагання   
«Чи знаємо ми Шевченка?»

Тренінг   
«Майбутнє варто планувати»

11-Г клас. Вихователь Боровиков В.В.

11-Г клас. Вихователь Боровиков В.В.
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В 11-В класі був проведений захід «Моя нова полі-
ція: еволюція чи архаїзм?», метою якого було навчи-
ти старшокласників реально оцінювати ситуацію, 
пов’язану  з реформами  в країні, давати їй комен-
тар, аналізувати; розвивати вміння критично мисли-
ти, аргументувати свою думку, висвітлювати влас-
не ставлення до проблеми; виховувати шанобливе 
ставлення до держави, її інститутів, закону.

Україна – це європейська держава, яка знахо-
диться на шляху свого становлення, еволюції та інте-
грації в сучасний європейський простір. На цьому 
етапі кожна  європейська країна (в свій час) прохо-
дила безліч перетворень, як політичних так і соціаль-
но-економічних, задля свого вдосконалення і мо-
дернізації. Україна – не виняток. Початок XXI століття 
для нашої держави –час справжніх випробувань, які включають в себе револю-
ції, нескінченні спроби реформування, зовнішню агресію Росії, соціально-еко-
номічну і політичну кризу.

Після революції гідності та обрання президентом П. Порошенка,  у людей 
виникла велика надія на справжні, реальні зміни, які виведуть країну з глибокої 
прірви.. Була змінена влада і тепер гаслом нової правлячої верхівки стала фра-
за «швидкі реформи». І дійсно, на папері і словах політиків програма реформу-
вання в Україні є досить широкомасштабною. Однак хотілось би зупинити свою 

увагу на одній з найважливіших 
реформ – реформі міністерства 
внутрішніх справ, а саме зміну 
старої міліції новою – поліцією. 
Що це, піар хід, реальний крок 
вперед, чи маскування старих 
хвороб державного апарату? В 
цьому спробували розібратися 
учні 11-В класу.

Година спілкування «Моя нова поліція: 
еволюція чи архаїзм?»

11-В клас. Вихователь Кузютічев С.Г.
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З 30 травня по 14 червня 
в облкомплексі проходила 
навчально-виховна практика з 
вивченням іноземних мов, яка стала 
масштабним загальногімназійним 
проектом, який сприяє пізнавальній 
та розвиваючій меті поглибненню 
вивчення іноземних мов.

Класні колективи, перетво-
рившись на команди з власними 
назвами, девізами та речівками 
здійснювали спільний проект 
«Have Fun Exploring Europe!». Кожна 
команда мала своє особисте 
забарвлення, адже вивчення та 
застосування мови охоплює всі 
аспекти нашого життя.

Вісім  команд реалізовували 
різні проекти, пов’язані з країнами, 
в яких поширені англійська та 
німецька мови, а також пізнавали 

рідний край. Вивчаючи національну символіку, історичні події, визначні 
місця та видатні постаті, гімназисти використовували різноманітні види 

Навчально-виховна практика 
з вивченням іноземних мов
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Навчально-виховна практика 
з вивченням іноземних мов

діяльності: драматизацію, презентації, вікторини, колажі, конкурси творчих 
груп, спортивні змагання, подорожі. Перед поїздками до Чигирина, Суботова, 
Холодного Яру команди ретельно готували матеріал для екскурсій іноземними 
мовами. Традиційна фінальна шоу-програма гідно висвітила всі здобутки кожної 
команди, продемонструвала новий рівень пізнавальної та навчальної діяльності 
гімназистів.
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ЗАГАЛЬНОГІМНАЗІЙНІ ЗАХОДИ
Здумкою про мир і Україну .......................................................................... 6

Учителю! Ти в серці назавжди в осінніх барвах і духмяних квітах ........... 8

Осінній вернісаж.......................................................................................... 10

Святий Миколай, до нас у гості завітай! ................................................... 12

Небо ясні зірки вкрило ................................................................................ 14

Шоу-програма «Все починається з кохання» ......................................... 16

Святкування Міжнародного дня прав жінок і миру ................................ 18

Свято музики і краси ................................................................................... 20

Творча співдружність ................................................................................... 21

Родинне свято «Батько і мати - два серця гарячих» ............................... 22

Свято останнього дзвоника ....................................................................... 24

Випускний вечір ............................................................................................ 26

Організаційно-виховні лінійки .................................................................... 28

Наукове товариство учнів «Дивосвіт» ........................................................ 30

Бібліотечно-інформаційний центр ............................................................. 31

Учнівський парламент гімназії ................................................................... 32

Сторінка психолога ..................................................................................... 34

Євроклуб «Астра» ........................................................................................ 36

Народний хореографічний ансамбль «Пролісок» ................................. 38

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ
Тижні безпеки життєдіяльності ................................................................... 40

Тиждень природничо-математичних наук ............................................... 42

Тиждень правових знань «Закон і ми» ....................................................... 44

Тиждень суспільно-гуманітарних наук ..................................................... 46

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ
5 клас. Вихователь Момот Н.В. 

Тематична лінійка «Мова моя мова» ......................................................... 48

Тематична лінійка «Квітневі усмішки» ......................................................... 49 

6 клас. Вихователь Брайко А.А.

Тематична лінійка «Йде святий Миколай, ти добром його стрічай!» ... 50

Урок пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» ..................................... 51 

7 клас. Вихователь Мироненко О.В.

Тематична лінійка «Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова»  . 52

Засідання круглого столу «Перехід від язицництва до християнства: 
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Зміст

прогрес чи крок назад?»........................................................................................53 

8 клас. Вихователь Сущенко В.С.

Тематична лінійка «Стежками українсьго козацтва» .........................................54

Тематична лінійка «Великдень - це свято душі» ...................................................55 

9 клас. Вихователь Здебська І.О.

Дискусія «Соціальні мережі: за і проти» ..............................................................56

Тематична лінійка «Чорнобиль. Що ми дійсно знаємо?» ..................................57 

10-А клас. Вихователь Кушнєрова С.В.

Краєзнавчий проект «Вивчення історії, культури та природи нашого краю» 58

10-Б клас. Вихователь Берлін О.А.

Година спілкування «Запали свічку толерантності» ...........................................60

Тематична лінійка «Михайло Кравчук - математик і патріот» ............................61

Тематична лінійка «Небесна сотня. На сторожі гідності»  .................................62

Тематична лінійка «День європейських мов» ......................................................63 

10-Б клас. Вихователь Корніченко І.С.

Інтелектуальна гра «Я люблю Україну» ................................................................64

Година спілкування «Співець селянської душі»  .................................................65 

10-В клас. Вихователь Дмитрієва В.В.

Тематична лінійка «Який ти, Хрестителю Русі?»  ..................................................66

Тематична лінійка «Чорнобиль не має минулого» ..............................................67

10-В клас. Вихователь Муромцева В.І.

Літературно-музичне свято «Рідна мова й Україна - це найдорожче,  

що у нас є!» ...............................................................................................................68

Урок пам’яті «Життя, обірване Афганом» .............................................................69

10-Г клас. Вихователь Костенко О.С.

Тематична лінійка «Зоряне небо Михайла Старицького» ................................70

Ток-шоу «Сучасна молодь: люди нового покоління чи інтернет-залежний  

натовп?» .....................................................................................................................71

10-Г клас. Вихователь Віннічук А.Ю.

Інформаційна година «Національна гвардія України - сила, честь, гідність 

нашої держави» .......................................................................................................72

Година спілкування «Концтабір - страхіття війни»  ..............................................73 

11-А клас. Вихователь Нестерова В.А..

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ
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Тематична лінійка «Від козацтва до сьогодення» .................................... 74 

Тематична лінійка «Так натхненно дзвонять Великодні дзвони» ............ 75

11-Б клас. Вихователь Малявкіна Т.В.

Година спілкування  «ХХ століття - український рахунок» ..................... 76

Тематична лінійка «Родина Ельворті в історії розвитку нашого міста» . 77 

11-Б клас. Вихователь Вартанова Л.І.

Урок-реквієм «Страшні роки, що з пам’яті не стерти» ........................... 78
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Тематична лінійка «Мистецтво України-Русі» .......................................... 80
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присвячується» ............................................................................................. 81 

11-Г клас. Вихователь Кондакова А.О.

Тематична лінійка  «Слідами митрополита Андрея Шептицького» ...... 82

Година спілкування «Справа твого життя» ............................................... 83 

11-Г клас. Вихователь Боровиков В.В.

Тренінг «Майбутнє варто планувати» ........................................................ 84

Конкурс-змагання «Чи знаємо ми Шевченка?» ...................................... 84 

11-В клас. Вихователь Кузютічев С.Г.

Година спілкування «Моя нова поліція: еволюція чи архаїзм?» ........... 85

Навчально-виховна практика з вивченням іноземних мов .................... 86

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ
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